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Miejsce i data 

Endoskopia nie kończy się na badaniu … 

Po użyciu należy przeprowadzić dekontaminację endoskopu i 

przechowywać go zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji 

dekontaminacji. Niewłaściwa i/lub niepełna dekontaminacja lub 

nieprawidłowe przechowywanie mogą sprawić, że endoskop stanie się 

ogniskiem zakażenia, ulegnie uszkodzeniu lub stanie się nieskuteczny. 

informacja zawarta w ’’INSTRUKCJI OBSŁUGI endoskopów serii EVIS EXERA II”  
 

Przed wykorzystaniem wyrobu po raz pierwszy i każdorazowo po jego 

użyciu należy w prawidłowy sposób przygotować wyrób do użytku zgodnie 

ze wskazówkami zamieszczonymi w niniejszej instrukcji i w „Przewodniku 

po systemie - Endoskopia“. Nieprawidłowe i/lub niepełne przygotowanie 

wyrobu może być przyczyną zakażenia pacjenta i/lub personelu 

medycznego. 

informacja zawarta w ’’INSTRUKCJI OBSŁUGI narzędzi laparoskopowych serii HiQ+ 
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Miejsce i data 

    Endoskopia nie kończy się na badaniu … 
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Miejsce i data 

   

Endoskopia nie kończy się na badaniu …   

                  



Niewłaściwy transport sprzętu 

medycznego jest przyczyną wielu 

uszkodzeń mechanicznych. 

 

Zaleca się stosowanie 

dedykowanych kontenerów. 
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Miejsce i data 

Optyki sztywne 
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Miejsce i data 

Zalecenia ogólne: 
 

• Mycie ręczne oraz maszynowe tylko w dedykowanych kontenerach. 

• Nie wolno myć ultradźwiękowo. 

• Nie wolno w żaden sposób przyśpieszać procesu chłodzenia optyki po 

sterylizacji – rozszczelnienia! 

• Nie używać autoklawu w opcji 121°C - skraca żywotność optyki. 

 

 

Page 7 

                  





Osad na soczewkach obiektywu 
 

Błędy w reprocesowniu: 

zwykle brak przecierania alkoholem przed 

sterylizacją, 

często woda złej jakości lub niesprawny 

autoklaw, 



Uszkodzenia przez przypalenie elektrodami 
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Miejsce i data 

Światłowody 

• powierzchnie czołowe przecierać alkoholem (70%) 

• nie wolno myć w myjniach ultradźwiękowych 

• nie wolno zwijać do średnicy < 15cm 

 

(dostępnych jest wiele rodzajów adapterów) 

• adapter do źródła światła musi być  

   odkręcany i zdemontowany 

   na czas mycia i dezynfekcji 

 

 

 

Dotyczy wyłącznie światłowodów standardowych (włóknowych) 

                  



jeśli optyka nie pracuje w pacjencie – 

zredukować siłę świecenia źródła światła! 
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Miejsce i data 

Narzędzia 

                  



Elementy robocze, płaszcze. 
 

Bardzo ważne jest dokładne oczyszczenie, wypłukanie 

wodą demi lub destylowaną i wysuszenie miejsca 

mocowania elektrod do elementu roboczego. 

Zapobiega to utlenianiu oraz zwarciom i zniszczeniu 

mechanizmu zapinającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sprawdzić stan uszczelki elektrody. 

     



Przewody do diatermii (przewody w.cz.) 
 

Nie wolno myć w myjniach ultradźwiękowych 

Nie stosować PAA i Oxivario 

Bardzo ważne jest dokładne wypłukanie wodą demi lub destylowaną i 

wysuszenie końcówek przewodów 

   - zapobiega to ich utlenianiu się oraz zwarciom, 

   - zaleca się nie używać przewodów w.cz. dłużej niż rok. 

                  



Pętle i inne elektrody resektoskopowe 
 

Bardzo ważne jest dokładne wyczyszczenie z przypalonych resztek i wysuszenie 

końcówek elektrod – zapobiega to ich utlenianiu się oraz zwarciom. 

Elektrody wykazujące ślady zużycia wycofywać z eksploatacji – szczególnie 

ważny jest stan izolacji! 

Nie stosować PAA. 

                  



Uszkodzenia izolacji 



Uszkodzenia optyki wskutek nieprawidłowego 

przepływu prądu w.cz. w resektoskopie. 
 

Używanie wyeksploatowanych elektrod może 

prowadzić do pozostawienia ich fragmentów 

w ciele pacjenta lub uszkodzenia optyki! 



Pęknięcie części roboczej noża ultradźwiękowego 

                  





Brak myjni ultradźwiękowej, szczotek, lub 

użycie niewłaściwej (metalowej) szczoteczki 

jest częstą przyczyną uszkodzeń izolacji. 



Brak właściwego czyszczenia - 

zniszczona izolacja (po lewej) 



Brak wiedzy o zakresie demontażu 

narzędzi przed reprocesowaniem. 



Brak wiedzy o zakresie demontażu 

narzędzi przed reprocesowaniem. 
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Miejsce i data 

Endoskopy termolabilne 

                  



Wygięta igiełka 



Niesprawne lub źle użyte narzędzia są 

najczęstszą przyczyną przebicia kanału 

biopsyjnego. 



Prawidłowe ułożenie endoskopu w koszu myjni. 



Nawet drobna rysa na wypukłej powierzchni obiektywu przetwornika obrazu CCD 

skutkuje ciemnymi plamami w obrazie endoskopowym. 
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Miejsce i data 

ETD System (Automatic Reprocessing)

Steam Sterilisation (Autoclaving)

ETO Gas Sterilisation

2 to 3.2% Glutaraldehyde

70 % Ethyl or Isoprophyl Alcohol

Detergent Solution

Ultrasonic

Cleaning

Endoscope NO YES YES YES YES NO YES

Dopuszczalne metody dekontaminacji endoskopów 



Na czas sterylizacji gazowej należy pamiętać o rozszczelnieniu 

endoskopu! 

Generalna zasada: 
 

endoskopy optyczne - 

zakładać ETO Cap 

 

endoskopy wideo –          

zdjąć nasadkę uszczelniającą 
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Miejsce i data 

Podstawowe powody dla których warto robić  

przeglądy instrumentarium 

• Sprawdzenie przez wyszkoloną osobę z zewnątrz, z doświadczeniem z 

różnych szpitali, stanu technicznego i jakości reprocesowania 

instrumentarium. 

• Usunięcie błędów popełnianych przez personel wskutek niewiedzy lub 

błędnych nawyków. 

• Wyjaśnienie sposobu działania sprzętu dla osób spoza bloku 

operacyjnego – lepsze rozumienie zasad postępowania. 

• Szkolenia uzupełniające dla personelu obejmujące zasady sprawdzania 

sprawności sprzętu, obsługi urządzeń i prawidłowego reprocesowania. 
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Miejsce i data 

Kompleksowa Umowa Serwisowa 

 

     W celu zapewnienia ciągłości wykonywania procedur medycznych, 

     proponujemy model obsługi serwisowej, który uwzględnia:  
 

• przeglądy okresowe i prewencyjne, 

• naprawy i sprzęt zastępczy, 

• wizyty w nagłych wypadkach, 

• pomoc techniczną i zdalny serwis, 

• aktualizacje, 

• audyty, 

• szkolenia praktyczne i techniczne. 
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Miejsce i data 

Dziękuję za uwagę 

                  


