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Hygiene

Tärkeitä yleisiä huomautuksia ja käyttöohjeita
Käsittely on suoritettava sopivilla, uusimman tekniikan mukaisilla menetelmillä valmistajan antamien ohjeiden
mukaisesti. Käsittelyn saa suorittaa vain pätevä lääkintähenkilöstö. Käsittely on suoritettava siten, että sen voi
jäljittää ja toistaa. Luokituksen ja riskinarvioinnin on oltava tehtyinä. Yksittäiset vaiheet ja vastuualueet on
lueteltava ja dokumentoitava kirjallisesti.
Käsittelyä koskevat vaatimukset:
Perusvaatimukset on kuvattu seuraavissa:
' lääkelaki (MPG)
' lääkkeiden käytöstä annettu asetus (MedBetreibV)
' laadunvarmistusta koskevat sopimukset (QA)
' eurooppalaiset standardit (DIN EN)
' asianmukaiset Robert Koch Institutin antamat sairaalahygieniaa koskevat suositukset
' työnantajien vastuuvakuutusyhtiöiden määrittämät voimassa olevat säännöt ja määräykset.

Tuotetta saa käyttää vain riittävällä tavalla koulutettu ja pätevä lääkintähenkilöstö käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
Huolto- ja korjaustyöt saa suorittaa vain valtuutettu asiantuntija.
Käytä tuotetta vain tässä käyttöohjeessa määritettyinä yhdistelminä ja käytä tuotteessa vain tässä käyttöohjeessa
mainittuja lisätarvikkeita ja varaosia. Käytä muita yhdistelmiä, lisätarvikkeita ja varaosia vain, jos ne on tarkoitettu
nimenomaisesti suunniteltuun käyttöön ja niiden ominaisuuksia ja turvallisuutta koskevat vaatimukset täyttyvät.
Tuotetta ei saa muuttaa millään tavalla.
Käsittele tuote käyttöohjeen mukaisesti ennen jokaista käyttökertaa ja ennen palautuslähetystä potilaiden,
käyttäjien ja kolmansien osapuolten suojaamiseksi.
Tämä käyttöohje on olennainen osa tuotetta, ja sitä on säilytettävä siten, että se on käytettävissä milloin tahansa
tuotteen käyttöiän aikana. Käyttöohje on luovutettava tuotteen mukana uudelle omistajalle.
Tarkasta tuote ja siihen kuuluvat lisätarvikkeet heti vastaanottamisen jälkeen täydellisyyden ja mahdollisten
vaurioiden varalta. Jos toimituksessa on jotakin huomautettavaa, ilmoita siitä välittömästi valmistajalle tai
toimittajalle.
Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin!
Jatkuvan kehitystyön vuoksi kuvat ja tekniset tiedot voivat olla hieman poikkeavia.

Turvallisuusohjeet ja vaaratasot
Symboli

Vaarataso

VAROITUS!
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa hengenvaaran tai erittäin vakavia vammoja.

Hygiene

HUOMIO!
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lieviä vammoja tai vaurioittaa tuotetta.

.

TÄRKEÄÄ!
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaurioittaa tuotetta tai ympäristöä.

.

HUOMAUTUS!
Vinkkejä tuotteen optimaaliseen käyttöön ja muita käytännöllisiä tietoja.
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Yleiset tiedot

1.1

Käyttöohjeet
Seuraavissa RICHARD WOLFIN toimittamissa käyttöohjeissa kuvataan laitteiden
turvallinen käyttö ja RICHARD WOLFIN tuotteiden ja lisätarvikkeiden
asianmukainen käsittely:
Z GA-J020
Lämpövakaiden RICHARD WOLF -instrumenttien käsittelyohje
Z GA-J050
Lämpöherkkien RICHARD WOLF -instrumenttien käsittelyohje
Z Tuotekohtaiset käyttöohjeet
Käyttöohjeissa kuvataan erityinen tuotekohtainen käyttö ja esitetään kaikki
tarvittavat tiedot.
Z Käyttöohjeiden uusin versio
RICHARD WOLFIN tuotteita ja teknologiaa kehitetään jatkuvasti, minkä vuoksi
käyttöohjeita on päivitettävä säännöllisesti.
Tarkasta käyttöohjeen version numero. Se on etusivulla olevan version
numeron viimeinen numero.
Example:
GA- J0 5 0 / e n / 2 0 1 4 - 0 5 V7 . 0 / . . .

Voit ladata käyttöohjeen uusimman version verkkosivuiltamme tai pyytää sitä
ottamalla meihin yhteyttä.
w w w . ri ch a rd -w o l f . co m

kundenserv ice@richard-wolf.com

.

HUOMAUTUS!
Näiden käyttöohjeiden noudattamisen lisäksi suosittelemme huomioimaan AKItyöryhmän (Arbeitskreis Instrumentenaufbereitung) julkaiseman esitteen ohjeet.
kundenservice@richard-wolf.com

Ins tr ume nt r e p r o c e s s i ng

R e p r o ce ssi n g i n st r u m e n t s m a i n t a i n i n g t h e i r va l u e

Esitteen saa RICHARD WOLFILTA tai sen voi ladata maksutta osoitteesta
www.a-k-i.org.

1.2

kundenserv ice@richard-wolf.com

Materiaalien yhteensopivuus / tehokkuuden testaus

RICHARD WOLF on testannut kohdassa 1.10 "Yleiskatsaus käsittelystä /
materiaalien yhteensopivuus" kuvatut alhaisen lämpötilan sterilointimenetelmät
materiaalien yhteensopivuuden osalta.
Höyrysteriloinnin tehokkuus fraktionaalista esityhjiömenetelmää käytettäessä on
testattu standardin DIN EN 285 / ISO 14937 mukaisesti.
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1.3

Käsittelyssä käytettävät kemikaalit
Lämpövakaiden ja lämpöherkkien instrumenttien (taipumattomat teleskoopit,
joustavat endoskoopit/videoskoopit (kuituendoskoopit) sekä instrumentit)
käsittelyssä käytettävistä RICHARD WOLFIN hyväksymistä kemikaaleista ja niiden
yhteensopivuudesta eri materiaalien kanssa on laadittu luettelo, jonka voi ladata
verkkosivultamme.
w w w . ri ch a rd -w o l f . co m / re p ro ce ssi n g -ch e m i ca l s

Yleiskatsaus päivitetään säännöllisin väliajoin.

kundenservice@richard-wolf.com
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1.4

RICHARD WOLFIN tuotteita koskevat kysymykset
Jos sinulla on jotakin kysyttävää RICHARD WOLFIN tuotteista tai niiden
käsittelystä, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
RI CHA RD W O L F S E RV I CE
w w w . r i ch a r d - w o l f . co m / cu st o m e r - se r vi ce

1.5

Yleiset huomautukset ja ohjeet
VAROITUS!
kundenserv ice@richard-wolf.com

Creutzfeldt-Jakobin tauti!

Jos potilaan epäillään sairastavan Creutzfeldt-Jakobin tautia (CJD) tai jotakin sen
versiota (vCJD) tai sellainen on diagnosoitu, sopivia toimenpiteitä on käytettävä,
jotta taudin siirtyminen muihin potilaisiin, laitteen käyttäjiin ja kolmansiin osapuoliin
voidaan estää.
Sitä varten on noudatettava maakohtaisia käsittelyohjeita ja -määräyksiä.

.

TÄRKEÄÄ!
Vuokrattavia instrumentteja ei saa käyttää patologiassa eikä eläinten hoidossa.

.

TÄRKEÄÄ!
Varmista, että seuraavia työskentelytilan ja henkilökunnan suojaamista koskevia
ohjeita, esim. TRBA 250, noudatetaan koko käsittelyprosessin ajan.

.

TÄRKEÄÄ!
Älä käytä fysiologisia suolaliuoksia upottamiseen tai huuhteluun, sillä ne voivat
syövyttää metallipintoja.
Älä vaihda käsittelymenetelmiä tai puhdistus- ja desinfiointiaineita jatkuvasti, sillä se
voi vaurioittaa tuotetta.
Esipuhdista instrumentit heti käytön jälkeen ja käsittele ne mahdollisimman pian.
' Ks. kohta 4 “Instrumenttien käsittely käyttövaiheessa”

1.6

Uudet tuotteet

.

HUOMAUTUS!
Poista tuotteista ja lisätarvikkeista kaikki suojakalvot ja kuljetuksessa käytettävät
lukot ja kiinnikkeet ennen käsittelyä.
Käsittele tuotteet ja lisätarvikkeet vähintään kerran ennen ensimmäistä
käyttökertaa.
Hyväksytyt käsittelymenetelmät on kuvattu seuraavissa osissa tai tuotekohtaisessa
käyttöohjeessa.
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1.7

Kertakäyttöiset tuotteet
Kertakäyttöiset tuotteet
' on tarkoitettu käytettäväksi vain yhden kerran
' on hävitettävä käytön jälkeen

1.7.1

Steriloimattomat kertakäyttöiset tuotteet
Käsittele steriloimattomat kertakäyttöiset tuotteet ennen käyttöä.
' Katso tuotekohtaiset käyttöohjeet

VAROITUS!
Älä käytä kertakäyttöisiä tuotteita useita kertoja!
Kertakäyttöiset tuotteet on suunniteltu käytettäväksi yhden kerran yhdellä potilaalla.
Useat käyttökerrat voivat heikentää ja/tai muuttaa tuotteen ominaisuuksia ja siten
vaarantaa potilaan, käyttäjän ja muiden henkilöiden turvallisuuden.
Mahdolliset vaaratilanteen/riskitekijät on kuvattu tuotekohtaisissa käyttöohjeissa ja
ne on otettava huomioon.
Jos tuotetta käytetään useita kertoja, vastuu tuotteen käyttöturvallisuudesta on
käyttäjällä.
Tällöin valmistaja ei voi taata tuotteen käyttöturvallisuutta ja suorituskykyä.
1.7.2

Steriilit kertakäyttöiset tuotteet

VAROITUS!
Älä käsittele kertakäyttöisiä tuotteita!
Kertakäyttöiset tuotteet on suunniteltu käytettäväksi yhden kerran yhdellä potilaalla.
Jos kertakäyttöisiä tuotteita käsitellään uudelleenkäyttöä varten, tuotteen laatu voi
huonontua, mikä voi vaarantaa potilaan, käyttäjän ja muiden henkilöiden
turvallisuuden.
Mahdolliset vaaratilanteen/riskitekijät on kuvattu tuotekohtaisissa käyttöohjeissa ja
ne on otettava huomioon.
Jos kertakäyttöinen tuote käsitellään, vastuu tuotteen käyttöturvallisuudesta on
käyttäjällä tai käsittelijällä.
Tällöin valmistaja ei voi taata tuotteen käyttöturvallisuutta ja suorituskykyä.

.

TÄRKEÄÄ!
Steriilien tuotteiden steriiliys voidaan taata vain, jos pakkaus ei ole vaurioitunut tai
sitä ei ole avattu.
' Älä käytä tuotetta, jos steriili pakkaus on vaurioitunut tai viimeinen käyttöpäivä

on ohitettu.
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1.8

Höyrysteriloitavuuden osoittava tunniste
RICHARD WOLFIN tuotteiden soveltuvuus höyrysteriloinnille on osoitettu esim.
tuotenumeron avulla:
Z Voidaan höyrysteriloida
' Tunniste: Tuotenumero alkaa numerolla 8
Esimerkki: 8654.422
Z Ei voida höyrysteriloida
' Tunniste: Tuotenumero alkaa numerolla 4
Esimerkki: 4840.501

.

TÄRKEÄÄ!
Lisätietoja tuotteiden, joiden tuotenumero ei ala numerolla 8, käsittelystä ja/tai
steriloinnista on tuotekohtaisissa käyttöohjeissa. Noudata käyttöohjeita.
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1.9

Instrumenttien käsittely
Tuotteet ja lisätarvikkeet voi käsitellä manuaalisesti tai koneellisesti pesu/desinfiointilaitteessa. Suosittelemme koneellista käsittelyä hyväksynnällisistä
syistä.
Seuraavassa kaaviokuvassa esitetään lämpöherkkien instrumenttien
käsittelyvaiheiden järjestys. Näistä instrumenteista käytetään seuraavassa
kuvauksessa nimitystä "taipuisat endoskoopit". Kaaviokuvassa mainituilla kohdilla
viitataan vastaaviin menetelmiin ja menettelytapoihin.
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Vetyperoksidi (STERIS VPROt 1, V-PRO 1 Plus, VPRO maX)
Peretikkahappo
04)

x) Alkaen
01)

(juuri ajallaan)

STERIS SYSTEM
1STERIS SYSTEM 1E™

tuotenumeroista "8..." / "4..."

Suosittelemme käyttämään lopullisessa huuhtelussa täysin suolatonta

vettä
02)

Käsittelyssä käytettävät kemikaalit (ks. kohta 1.3)

03)

Yksityiskohtaiset käsittelyohjeet (ks. GA-J020)

04)

Tuotteita ei ole pakattu steriileihin pakkauksiin (ks. kohta 8.2.5)

05)

Ennen käyttöä
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Hävitä kertakäyttöinen tuote
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Tuoteversiot

V ID E O S C O P E S

F IB E R S C O P E S

F IB E R S C O P E S

U rology / EN T

U r o l o g y / G yn e co l o g y

EN T

F lex ible V ideo Ur et hr o- Cy s t os c ope /
P DD V ideo Ur et hr o- Cy s t os c ope
with working channel and suction valve

F lex ible V ideo Ur et hr o- Cy s t os c ope
with working channel

F lex ible F iber Ur et er o- Renos c ope
with working channel

F lex ible 2- Channel
Cont inuous I r r igat ion Las er URS

F lex ible B r onc hos c ope /
DA F E B r onc hos c ope
with working channel and suction valve

F lex ible Nas ophar y ngo- Lar y ngos c ope
with working channel

with working channel and laser fiber channel

F lex ible V ideo B r onc hos c ope /
DA F E V ideo B r onc hos c ope

F lex ible Ur et hr o- Cy s t os c ope /
Hy s t er os c ope

with working channel and suction valve

with working channel

F lex ible Nas ophar y ngo- Lar y ngos c ope

a)

b)

F lex ible
a) LE D V ideo Ur et hr o- Cy s t os c ope
b) LE D V ideo- B r onc hos c ope

F lex ible F iber Ur et er o- Renos c ope
with working channel

with working channel and suction valve

c)

d)

c ) B O A V is ion F lex ible S ens or URS
with working channel
d) CO B RA V is ion F lex ible S ens or URS
with working channel and laser fiber channel

Fig. 1
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2.1

Kuvat
Käsittely on kuvattu esimerkin avulla. Esimerkissä on käytetty taipuisaa
videoureterokystoskooppia sekä työkanavaa ja imuventtiiliä.
Kuvaus vastaa kutakin tuotetta tuoteversion varusteista riippuen.
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2.1.1

10

9

Selitteet ja tunnisteet
Tuote Nimi

Tuote Nimi

1

Työkanava

8

Venttiilielementti

2

Luer-liitäntä

8.1

Venttiilinnostin

3

Luer-lukon suojus

8.2

Venttiilin sisäke

4

Adapteri

8.3

Putken liitin

4.1

Kastelun, poiston ja täytön sulkuhana

8.4

Tiivistekalvo (kertakäyttöinen tuote)

4.2

Sulkuhanat, kokonainen

9

Vuototestin ja paineentasauksen
liitäntä

irrotettavien sulkuhanojen liittämiseen

4.2.1 Sulkuhanan suojus

10

Adapteri, valokaapelin valonlähde

4.2.2 Sulkuhanan kotelo

11

Kameran kaapeli

4.2.3 Luer-liitäntä

12

Kameran liitin

4.2.4 Kanavan tunniste sulkuhanan kotelossa, sulkuhanan liitin

GA-J 050

12.1

Kameran liittimen suojus
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5

Koepalaventtiili

Vain 2-kanavaiseen jatkuvan kastelun
laserureteroskooppiin

5.1

Venttiilikotelo

13

Laserkuitukanava

5.2

Tiivisteventtiili/läpinäkyvä (kertakäyttöinen tuote)

14

Laserin säätöyksikön liitin

5.3

Tiivistesuoja

15

Laserin säätöyksikkö, kokonainen

6

Venttiilin pidin

7

Imukanava

15.1

Kiinnitysosa, oranssi (kertakäyttöinen tuote)

GA-J 050
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Veden laatu
Tuotteiden käsittelyssä käytettävän veden laadulla on suuri merkitys tuotteen arvon
säilyttämisen kannalta.
Veden kovuudesta ja lämpötilasta riippuen, juomaveden laatutekijät (ainesosien
tyypit ja pitoisuudet) voivat aiheuttaa vaikeasti liukenevia saostumia, korroosiota
ja tuotteen värjäytymistä.
Veden ainesosien pitoisuus vaihtelee juomaveden käsittelyn lähteestä ja tyypistä.
Kun vesi haihtuu, kyseiset ainesosat jäävät jäljelle suolakuoren muodossa. Näistä
ainesosista etenkin kloridit ovat erityisen merkittäviä.

.

TÄRKEÄÄ!
Liian suuret kloridipitoisuudet voivat aiheuttaa pistekorroosiota ruostumattomassa
teräksessä!
Jotta tämä voidaan välttää tuotteiden koneellisessa puhdistuksessa,
suosittelemme käyttämään täysin demineralisoitua vettä, jonka laatu täyttää
standardin DIN EN 285 liitteessä B lopulliselle huuhtelulle asetetut vaatimukset.

3.1

Ioninvaihdin täydelliseen demineralisointiin
Kun käytät ioninvaihtimia täydelliseen demineralisointiin, huomaa, että
regenerointijakson ylittäminen voi aiheuttaa piihapon (silika) hajoamisen, minkä
seurauksena voi syntyä saostumia.
Sen voi välttää oikea-aikaisesti suoritetulla vaihtimen regeneroinnilla. Noudata
valmistajan antamia ohjeita.
Lähde:

Instr ume nt r e p r o ce ssi ng
R e p ro ce ssi n g i n st ru m e n t s m a i n t a i n i n g t h e i r va l u e
w w w . a -k-i . o rg

.

HUOMAUTUS!
Lopulliseen huuhteluun
onice@richard-wolf.com
käytettävä täysin demineralisoitua vettä, jonka
kundenserv
mikrobiologinen laatu täyttää seuraavat vaatimukset:
' Bakteerien kokonaismäärä saa olla enintään 100 CFU*) / ml inkubaation

aikana, joka on 44 4 tuntia lämpötilassa 36 1C.
' Escherichia coli -bakteeria ei saa ilmetä ollenkaan 100 ml:ssa.
' Pseudomonas aeruginosa -bakteeria ei saa ilmetä ollenkaan 100 ml:ssa.
*) Pesäkkeitä

Lähde:

GA-J 050

muodostava yksikkö

Hygiene

Di re c t i v e o n t h e q u a l i t y o f wa t e r i n t e n d e d f o r h u m a n c o n s u m p t i o n
(G e rm a n Dri n k i n g W a t e r O rd i n a n c e - Tri n k wV 2 0 0 1 )
www. ges et z e- im - int er net . de/ t r ink wv _ 2001/ anlage_ 3_ 35 or anlage_ 5_ 377

Kansallisia juomavesimääräyksiä on noudatettava.
kundenserv ice@richard-wolf.com
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Instrumenttien valmistelu käyttövaiheessa

.

HUOMAUTUS!
Likaantumisen aiheuttamien jäämien (veri, kudokset, lääkeaineet jne.)
kuivuminen vaikeuttaa instrumenttien käsittelyä ja lisää korroosiovaaraa.
Alla luetellut toimenpiteet on suoritettava käytön aikana instrumenttipöydällä tai
välittömästi käytön jälkeen:
Kuva 3
Z Taipuisa endoskooppi
' Ulkopuoli - Pyyhi instrumenttien ulkopinta nukkaamattomalla

kertakäyttöliinalla, joka on kostutettu hyväksyttyyn puhdistus/desinfiointiaineeseen.
' Sisäpuoli - Huuhtele instrumenttien sisäpuoli hyväksytyllä puhdistus-

/desinfiointiaineella.

.

TÄRKEÄÄ!
Jotta ulkopuolen muovipintaan ei tule poimuja tai taitoksia, älä käytä liikaa voimaa
putken kauemman pään pyyhkimiseen.
Jos ulkopuolen muovipintaan tulee poimuja tai taitoksia, tasoita pinta heti
huolellisesti.

Fig. 3

Z Laske instrumentit alas varovasti vaurioiden välttämiseksi.

.

TÄRKEÄÄ!
Suorita vuototesti heti jokaisen käyttökerran jälkeen ja juuri ennen jokaista
käsittelykertaa.
' Ks. kohta 6.3 "Manuaalinen vuototesti"
Z Pura taipuisaa endoskooppia osiin riittävän paljon.

5.2

' Ks. tuotekohtainen käyttöohje
8.4
15.1

Kuva 4
Z Hävitä kertakäyttöiset tuotteet heti.
' Tiivisteventtiili (5.2)

Fig. 4

GA-J 050

' Tiivistekalvo (8.4)

Hygiene

' Kiinnityskappale, oranssi (15.1)

Kuva 5
Z Avaa tuloaukon, poistoaukon ja instrumentin portin sulkuhana (4.1).

4.1

Fig. 5
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4.1

Kuljetus
Osat voidaan kuljettaa käsittelytilaan joko kuivana tai märkänä käytettävästä
käsittelymenetelmästä riippuen.

4.1.1

Kuivamenetelmä käyttövaiheessa
Jos tuotteet käsitellään koneellisesti pesu-/desinfiointilaitteessa, käyttövaiheessa
on käytettävä kuivamenetelmää, koska märkämenetelmässä käytettävän liuoksen
(desinfiointiaine) jäämät voivat heikentää koneen puhdistustulosta.
Z Suorita valmistelutoimenpiteet käyttövaiheessa kohdassa 4 olevien ohjeiden
mukaisesti.

4.1.2

Märkämenetelmä käyttövaiheessa
Jos tuotteet käsitellään manuaalisesti, suosittelemme käyttämään
märkämenetelmää käyttövaiheessa, jotta saastuttavat jäämät eivät pääse
kuivumaan kiinni instrumentteihin eivätkä mikrobit kulkeudu paikasta toiseen.
Käytä märkämenetelmässä hyväksyttyjä puhdistus- ja desinfiointiaineliuoksia,
joiden desinfiointiteho on todistettu.
Käytä hyväksyttyjä ja yhteensopivia aineita, joita käytetään myös myöhemmissä
puhdistus- ja desinfiointivaiheissa.

4.1.3

Varastointijärjestelmät
Suosittelemme käyttämään kuljetukseen tarkoitettuja varastointijärjestelmiä, jotta
kuljetus käsittelyyn onnistuu turvallisesti ja ongelmitta.
Lisätietoja on kohdissa:
' Kohta 11

"Käsittelyssä käytettävät lisätarvikkeet"

' RICHARD WOLFIN kuvaston kohta "Hygienia - käsittely"

4.2

Koneellisen ja manuaalisen käsittelyn valmistelutyöt
Likaantunut kameran liitin (12) on käsiteltävä manuaalisesti ennen suojuksen
(12.1) asettamista paikalleen.
Z Upota kameran liitin (12) hyväksyttyyn ja yhteensopivaan puhdistus- ja
desinfiointiaineliuokseen.
Z Huuhtele se sitten steriilillä vedellä.
Z Kuivaa ulkopinnat nukkaamattomalla kertakäyttöliinalla ja kuivaa sisäpuolen
kosketinpinnat vanupuikolla.
' Kosketuspintoihin jäävä kosteus voi haitata signaalin välittämistä (se voi
esimerkiksi aiheuttaa häiriöitä ja heikentää yhteyttä).

GA-J 050

Hygiene

12.1

12

Kuva 6
Z Ruuvaa tai aseta suojus (12.1) paikalleen kameran liittimeen (12).

.

TÄRKEÄÄ!
Käsittele taipuisan endoskoopin kameran liitin (12) vain suojuksen (12.1)
ollessa paikallaan!
Jos nestettä pääsee kameran liittimen sisään (jos olet esimerkiksi unohtanut
asettaa suojuksen paikalleen), huuhtele liitin huolellisesti puhtaalla vedellä ja
kuivaa hyvin (tarvittaessa paineilmassa).

12.1

12

Fig. 6

GA-J 050
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Koneellinen käsittely

.

TÄRKEÄÄ!
Huomioi kohdissa 6 ja 6.1 olevat ohjeet ja suorita seuraavat toimenpiteet ennen
jokaista koneellista käsittelykertaa:
' Suorita manuaalinen vuototesti (ks. kohta 6.3)
' Esipuhdista taipuisa endoskooppi manuaalisesti (ks. kohta 6.4)
Instrumentin liitännät
Kuva 7
Z Käsittele liitäntäputkien suojassa olevat instrumenttien liitännät hyväksytyllä
puhdistus-/desinfiointiaineliuoksella ennen instrumenttien laittamista pesu/desinfiointilaitteeseen (joustaville endoskoopeille tarkoitettu puhdistus- ja
desinfiointikone).

Fig. 7

Z Huuhtele lopuksi vedellä.

.

TÄRKEÄÄ!
Z Käytä ainoastaan pesu-/desinfiointilaitetta (joustaville endoskoopeille

tarkoitettu puhdistus- ja desinfiointikone).
Z Hyväksyttyjen puhdistus- ja desinfiointiaineiden on oltava keskenään

yhteensopivia ja niiden on sovelluttava aiottuun käyttötarkoitukseen ja oltava
sopivia joustaville endoskoopeille ja endoskooppien lisätarvikkeille.
Z Käyttäjän on tarkastettava käytettävät koneelliset käsittelymenetelmät

standardin DIN EN ISO 15883 mukaisesti.
Z Älä käytä RICHARD WOLFIN tuotteiden käsittelyyn desinfiointiaineita, jotka

sisältävät peretikkahappoa ilman korroosiosuojaa, fenoleita tai klooria.

5.1

Muut tarpeelliset tarvikkeet
Z Nukkaamaton kertakäyttöliina ja vanupuikko
Z Puhdistusharjat
' Ks. kohta 6.4
Z Varastointijärjestelmät
' Suosittelemme käyttämään RIWO BOX:ia (ks. kohta 11).
Z Pesu-/desinfiointilaite
' Noudata pesu-/desinfiointilaitteen valmistajan antamia
huomautuksia/käyttöohjeita.
' Noudata kohdassa 1.10 "Yleiskatsaus käsittelystä / materiaalien
yhteensopivuus" olevia ohjeita.

GA-J 050
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5.2

Lämpöherkät instrumentit
Suosittelemme käyttämään lämpöherkkien instrumenttien koneelliseen käsittelyyn
kemotermistä tai kemiallista menettelyä.
Kemotermisessä menettelyssä desinfiointivaihe suoritetaan lisäämällä
desinfiointiainetta ja nostamalla lämpötila 60 °C:een (140 °F).
Kemiallisessa menettelyssä desinfiointivaihe suoritetaan lisäämällä
desinfiointiainetta ja lämpötilaa nostamatta.

5.2.1

Kemoterminen menettely

.

TÄRKEÄÄ!
Seuraavia prosessiparametrejä on noudatettava:

5.2.2

' Kastelupaine:

enint. 0,9 bar (13,0 psi)

' Lämpötila:

enint. 60 ° C (140 °F)

Kemiallinen menettely

.

TÄRKEÄÄ!
Seuraavia prosessiparametrejä on noudatettava:
' Kastelupaine:

5.3

enint. 0,9 bar (13,0 psi)

Taipuisan endoskoopin liittäminen pesu-/desinfiointilaitteeseen
Ei välttämätöntä painekammiolaitteissa.
Käytä useiden joustavien endoskooppien koneelliseen käsittelyyn yhteensopivaa
huuhtelusarjaa. Voit käyttää vaihtoehtoisesti myös huuhteluputkia, joissa on
sopivat kiinnityskappaleet/adapterit.
Z Tarkasta liittämisen jälkeen, että liitokset ovat hyvin paikoillaan.
Kuva

Tuotenro.

Nimi

RICHARD WOLF -adapterijärjestelmä
A1

163.907

Huuhtelusarja II taipuisaan
' bronkoskooppiin

A2

' DAFE-bronkoskooppiin
A3

163.908

Huuhtelusarja III taipuisaan
' videobronkoskooppiin

A2

' DAFE-videobronkoskooppiin
' LED-videobronkoskooppiin

163910
A1
A1

Huuhtelusarja V
Kaksinkertainen Luer-liitäntä T-liitäntään taipuisaan
' kuitu-ureterorenoskooppiin
' videoureterokystoskooppiin
' PDD-videoureterokystoskooppiin
' LED-videoureterokystoskooppiin

GA-J 050
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' 2-kanavaiseen jatkuvan kastelun
laserureteroskooppiin
(2 huuhtelusarjaa V)
' BOA Vision Flexible Sensor -ureteroskooppiin
' COBRA Vision Flexible Sensor -ureteroskooppiin
(2 huuhtelusarjaa V)
' lisätarvikkeisiin (ja ylimääräisiin huuhteluputkiin)

Liitännät/adapterit
Ks. kohta 11 "Lisätarvikkeet - käsittely"

886.00

Luer-lukon putken kiinnityskappale (A1)

15028.083

Liitin (A2)

15028.103

Liitin (A3)

163914

Adapteri tuotteelle
' 2-kanavainen jatkuvan kastelun laserureteroskooppi
' COBRA Vision Flexible Sensor -ureteroskooppi

GA-J 050
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5.3.1

Huuhtelusarja II (163.907)

5.3.1.1

Bronkoskoopin liitäntä
Kuva 8
Z Liitä huuhtelusarja II Luer-liittimeen (2) ja venttiilinpitimeen (6) ja liitä se sitten
pesu-/desinfiointilaitteeseen.
' Lukitse liitin (15028.083) venttiilinpitimeen (6) kiertolukitusmekanismin
avulla.
Z Voit käyttää vaihtoehtoisesti myös yksittäisiä pesu-/desinfiointilaitteen
huuhteluputkia.
' Liitä huuhteluputki
- Luer-liittimen (2) Luer-lukon putken liittimeen (886.00)
- venttiilinpitimen (6) kiinnityskappaleeseen (15028.083)
Connection in the washer-disinfector unit

15028.083

886.00

2

6

Fig. 8

5.3.2

Huuhtelusarja III (163.908)

5.3.2.1

Videobronkoskoopin liitäntä
15028.103

Kuva 9
Z Paina liitin (15028.103) avausasentoon.

Fig. 9

GA-J 050
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Kuva 10
Z Liitä huuhtelusarja III Luer-liittimeen (2) ja venttiilinpitimeen (6) ja liitä se sitten
pesu-/desinfiointilaitteeseen.
' Lukitse liitin (15028.103) paikalleen painamalla sitä eteenpäin.
' Lukitse liitin (15028.083) venttiilinpitimeen (6) kiertolukitusmekanismin
avulla.
Z Voit käyttää vaihtoehtoisesti myös yksittäisiä pesu-/desinfiointilaitteen
huuhteluputkia.
' Liitä huuhteluputki
- Luer-liittimen (2) kiinnityskappaleeseen (15028.103)
- venttiilinpitimen (6) kiinnityskappaleeseen (15028.083)
Connection in the washer-disinfector unit

15028.083
15028.103

2

6

Fig. 10

5.3.3

Huuhtelusarja V (163910)

5.3.3.1

Videoureterokystoskoopin liitäntä
Kuva 11
Z Liitä huuhteluputki liittimeen (15028.083).
Z Liitä huuhtelusarja V Luer-liittimiin (2), liitä valmiiksi koottu huuhteluputki
venttiilinpitimeen (6) ja liitä se sitten pesu-/desinfiointilaitteeseen.
' Voit käyttää vaihtoehtoisesti myös yksittäisiä pesu-/desinfiointilaitteen
huuhteluputkia Luer-liitinten (2) Luer-lukon liittimen (886.00) kanssa.
' Lukitse liitin (15028.083) venttiilinpitimeen (6) kiertolukitusmekanismin
avulla.

GA-J 050
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Connection in the washer-disinfector unit

15028.083

2
886.00

6

Fig. 11
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5.3.3.2

Kuitu-ureterorenoskoopin / BOA Vision Flexible Sensor -ureteroskoopin liitäntä
Kuva 12
Z Liitä huuhtelusarja V Luer-liittimiin (2) ja liitä se sitten
pesu-/desinfiointilaitteeseen.
' Voit käyttää vaihtoehtoisesti myös yksittäisiä pesu-/desinfiointilaitteen
huuhteluputkia Luer-liitinten (2) Luer-lukon liittimen (886.00) kanssa.
Connection in the washer-disinfector unit

2
886.00

Fig. 12

5.3.3.3

2-kanavaisen jatkuvan kastelun laserureteroskoopin / COBRA Vision Flexible Sensor -ureteroskoopin liitäntä
Kahden huuhtelusarjan V käyttö
Kuva 13
Z Liitä huuhtelusarjat V Luer-liittimiin (2) ja liitä ne sitten
pesu-/desinfiointilaitteeseen.
' Voit käyttää vaihtoehtoisesti myös yksittäisiä pesu-/desinfiointilaitteen
huuhteluputkia Luer-liitinten (2) Luer-lukon liittimen (886.00) kanssa.

Connection in the washer-disinfector unit

2

2
886.00

886.00

Fig. 13
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5.3.3.4

Adapterin (4) liitäntä
Connection in the washer-disinfector unit

Kuva 14
Z Liitä huuhtelusarjat V ja huuhteluputket Luer-liitinten (4.2.3) Luer-lukon putkiin
(886.00) ja liitä ne sitten pesu-/desinfiointilaitteeseen.
' Voit käyttää vaihtoehtoisesti myös yksittäisiä pesu-/desinfiointilaitteen

4.2.3

huuhteluputkia Luer-liitinten (4.2.3) Luer-lukon putken liitinten (886.00)
886.00

kanssa.

Fig. 14
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5.4

Automaattisen vuototestaimen liitäntä

.

HUOMAUTUS!
Huomioi seuraavat seikat suorittaessasi automaattista vuototestiä:
' Käytä adapteria (15092.102), kun käytät pesu-/desinfiointilaitetta integroidun

vuototestin kanssa, tai pyydä sopiva adapteri kyseisen pesu/desinfiointilaitteen valmistajalta.
' Suurin sallittu testipaine 0,5 bar (7,25 psi)
' Adapteri (163.905) on suunniteltu erityisesti pesu-/desinfiointilaitteisiin,

joiden valmistaja on Olympus.
' Huomioi pesu-/desinfiointilaitteen valmistajan ilmoittamat tiedot.
Kuva 15
Z Liitä adapteri (15092.102) pesu-/desinfiointilaitteen vuototestaimen
liitäntäputkeen kuivana ja ruuvaa se kiinni instrumentin liitäntään vuototestin ja

15092.102

paineentasauksen suorittamista (9) varten.

from the washerdisinfector unit

9

Fig. 15

Kuva 16
9

Z Liitä adapteri (163.905) vuototestaimen kiinnityskappaleeseen (a) (pesu/desinfiointilaitteet, joiden valmistaja on Olympus) kuivana ja ruuvaa se kiinni

163.905

instrumentin liitäntään vuototestin ja paineentasauksen suorittamista (9) varten.

a

Z Varmista, että liittimet ovat kunnolla paikoillaan.
from the washer-disinfector unit
of mfr. Olympus

Fig. 16

.

HUOMAUTUS!
Jos laitteen kanssa ei voi suorittaa integroitua vuototestiä, suorita
manuaalinen vuototesti ennen käsittelyä (ks. kohta 6.3).

5.5

Koneellisen käsittelyn jälkeen
Z Irrota adapteri (163.905) instrumentin liitännästä.
Z Tarkasta puhtaus:

GA-J 050
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' Kaikki osat, jotka eivät ole täysin puhtaita, on puhdistettava uudelleen
manuaalisesti.
Z Vaihda vialliset osat uusiin.
Z Seuraavat tarkastukset:
' Ks. kohta 7
' Ks. tuotekohtainen käyttöohje

5.6

Varastointijärjestelmät
Z Irrota silikonimatot RIWO System Tray -instrumenttiastiasta.
Z RIWO System Tray -astiat ja silikonimatot saa käsitellä enintään 93 °C:een
(200 °F) lämpötilassa termisen menettelyn avulla.

GA-J 050
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6

Manuaalinen käsittely

.

TÄRKEÄÄ!
Noudata seuraavia ohjeita koko käsittelyprosessin ajan:
' Älä taita taipuisan instrumentin suojusta liian pienelle säteelle (halkaisija alle

150 mm).
' Ohjausvivun jarru (kääntövipu) on vapautettava, jotta instrumentin kärjen voi

kääntää oikeaan kulmaan.

6.1

Manuaalinen puhdistus ja desinfiointi
HUOMIO!
Vältä mikrobien leviäminen!
Jotta mikro-organismit eivät leviä sumuna ympäröivälle alueelle, kanavat on aina
huuhdeltava pinnan alla hyväksytyllä puhdistusliuoksella.
Noudata asiaankuuluvia henkilökunnan suojaamiseen liittyviä ohjeita.

.

TÄRKEÄÄ!
Älä puhdista joustavia endoskooppeja ultraäänihauteessa!

.

TÄRKEÄÄ!
Käytä vain testattuja ja hyväksyttyjä desinfiointiaineita, jotka ovat riittävän
tehokkaita ja yhteensopivia endoskooppien ja endoskooppien lisätarvikkeiden
kanssa.
' Ks. kohta 1.3 "Käsittelyssä käytettävät kemikaalit".

Noudata puhdistus- ja desinfiointiaineiden valmistajan ilmoittamia
pitoisuuksia ja upotusaikoja.
Älä käytä hoitotuotteita, koska niistä jää instrumentteihin jäämiä, jotka voivat
vaurioittaa muovimateriaaleja.
Käytettävien puhdistus- ja desinfiointiaineiden on oltava keskenään yhteensopivia.
Älä käytä RICHARD WOLFIN tuotteiden käsittelyyn desinfiointiaineita, jotka
sisältävät peretikkahappoa ilman korroosiosuojaa, fenoleita tai klooria.

.

TÄRKEÄÄ!
Älä käytä metallisia harjoja manuaaliseen puhdistamiseen.

.

TÄRKEÄÄ!
Varmista käyttäessäsi puhdistuspistoolia, että kastelupaine on enintään 3 baaria
(43,5 psi).

.

HUOMAUTUS!
Jotta ulkopuolen muovipinta ei rikkoudu, älä tartu taipuisaan endoskooppiin
instrumenttipihdeillä.
Nosta taipuisa endoskooppi pois hyväksytystä puhdistus-/desinfiointiaineliuoksesta
vain käsin.
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6.2

Muut tarpeelliset tarvikkeet
Z Vuototestain (163.903)
Z Adapteri (163914)
Z Puhdistuspistooli
Z Puhdistusharjat
Z Steriili nukkaamaton kertakäyttöliina ja vanupuikko
Z Varastointijärjestelmät
' Suosittelemme käyttämään RIWO BOX:ia (ks. kohta 11).
Z Hyväksytyt puhdistusaineet ja desinfiointiliuokset
Z Tavallinen 20 ml:n ruisku
Z Hanavesi ja steriloitu vesi
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6.3

Manuaalinen vuototesti

.

TÄRKEÄÄ!
Suorita manuaalinen vuototesti kuivana.
Muutoin taipuisan endoskoopin sisään voi päästä kosteutta, mikä voi vaurioittaa
tuotetta.
Z Liitä putkiosa kierrelukituksen (c) avulla painemittariin.
Kuva 17
Z Liitä vuototestain (163.903) instrumentin liittimeen vuototestin ja
paineentasauksen (9) suorittamista varten.
' Aseta lukituspanta (c) vuototestin ja paineentasauksen liitäntää (9) vasten niin
pitkälle kuin se liikkuu ja kiinnitä se sitten paikalleen kiertolukituksen avulla.
Z Kiinnitä pyälletty ruuvi (d).
Z Pumppaa ilmaa taipuisaan endoskooppiin kumipumpun avulla, kunnes ilmaisin
on vihreällä alueella (100–200 mmHg).
' Alussa tapahtuva paineen lasku johtuu joustavien putkien/letkujen laajenemisesta.
' Taipuisa endoskooppi vuotaa, jos paine tippuu 30 sekunnin kuluessa.
Palauta tällöin taipuisa endoskooppi RICHARD WOLFILLE korjattavaksi.
Jos paineen lukema pysyy vakaana, taipuisa endoskooppi on tiivis.
Z Vapauta paine avaamalla pyälletty ruuvi (d).

.

TÄRKEÄÄ!
Kun olet avannut pyälletyn ruuvin (d), odota vähintään 20 sekuntia ennen
vuototestaimen irrottamista. Tällä tavoin taataan täysi paineen tasaus.
163.903

d

9
Fig. 17

.

c

TÄRKEÄÄ!
Jos vuotoa ilmenee (esim. todettu perforaatio), älä jatka taipuisan endoskoopin
käsittelyä lisävaurioiden välttämiseksi.
Pyyhi taipuisan endoskoopin ulkopinta varovasti puhtaaksi kertakäyttöliinalla, joka
on kostutettu puhdistus- ja desinfiointiaineliuoksella. Kuivaa kanavat puhaltamalla
paineilmaa niiden läpi.
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' Noudata henkilökunnan suojaamiseen liittyviä ohjeita.

Poista pakkausjärjestelmässä oleva folio foliopussista ja aseta taipuisa endoskooppi
kuljetuslaatikkoon asiakirjassa SF-015 kuvatulla tavalla.
Z Irrota putken liitin painemittarista heti vuototestin suorittamisen jälkeen
kiertolukituksen (a) avulla.
Z Suihkuta painemittarin ja kumipumpun pinnalle desinfiointiainetta ja pyyhi pinta
puhtaaksi nukkaamattomalla kertakäyttöliinalla.
Z Käsittele putken liitäntä ja kiertolukitusmekanismi.
' Ks. kohta 1.10 "Yleiskatsaus käsittelystä / materiaalien yhteensopivuus".
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6.4

Manuaalinen puhdistus
Kuva 18
Z Irrota adapteri valonlähteestä ja endoskoopista ja aseta se pienille esineille
tarkoitettuun sihtiin tai tarvikekoriin.

Fig. 18

6.4.1

Adapterin (163914) asentaminen (vain 2-kanavaiset jatkuvan kastelun laserureteroskoopit)
Kuva 19
Z Aseta adapteri (163914) laserin säätöyksikön (14) liittimeen.
14

' Tapin (a) on oltava urassa (b).
Z Lukitse adapteri (163914) kiertolukitusmekanismin avulla.

163914
(b)
(a)

Fig. 19
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6.4.2

Työkanava (1) / imukanava (7) / laserkuitukanava (13)
Kuva 20
Z Poista tukkeumat ja jäämät huuhtelemalla kanavat 20 ml:n ruiskulla, johon on
täytetty hyväksyttyä puhdistusainetta:
' Imukanava (7) venttiilinpitimen (6) kautta - (toista 5 kertaa)
' Työkanava (1) Luer-liittimen (2) kautta - (toista 5 kertaa)
Työkanava (1) ja kasteluliitäntä alle 45° (ks. kuva 21)
' Huuteluliitäntä (c) - (toista 1 kerran)
' Työkanava (1) - (toista 4 kertaa)
Sulje kasteluliitäntä (c) sormella.

5x

2
1

5x

6

7
Fig. 20

Kuva 21
Vain 2-kanavaiseen jatkuvan kastelun laserureteroskooppiin
' Huuteluliitäntä (c) - (toista 1 kerran)
' Työkanava (1) - (toista 4 kertaa)
Sulje kasteluliitäntä (c) sormella.
' Kasteluliitäntä (d) - (toista 1 kerran)
' Laserkuitukanava (13) adapterin (163914) kautta - (toista 4 kertaa)
Sulje kasteluliitäntä (d) sormella.
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1x
1x
( c)

4x
1

Fig. 21
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(d)

13
4x

( c)

(d)
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TUOTENRO. KUVAUS

Puhdistamiseen

d

d

d

d

D

d

d

d

d

d

D

D

d

d

d

d

d

d

D

D

D

D

D

D

d

d

d

d

Koepala

d

Venttiili

Venttiilielementti

D

Adapteri

Imukanava

Laserkuitukanava

KUVA

Puhdistusharjojen valinta

Työskentelykanava

6.4.3

UUDELLEEN KÄYTETTÄVÄT PUHDISTUSHARJAT
7264.691

Puhdistusharja
Kuituendoskooppeihin, työskentelykanavan halkaisija 2–2,5 mm

Kokonaispituus 1 000 mm, harjan pituus 8 mm,
harjan pään halkaisija 3 mm
7321.911

Puhdistusharja
Kuituendoskooppeihin, työskentelykanavan halkaisija 1,1–2,0 mm

Kokonaispituus 1 000 mm, harjan pituus 10 mm,
harjan pään halkaisija 2,5 mm
7326911

Puhdistusharja
Kuituendoskooppeihin, työskentely- ja laserkuitukanavan halkaisija
1,0–1,5 mm

Kokonaispituus 1200 mm, harjan pituus 15 mm,
harjan pään halkaisija 2,2 mm
7268.691

Puhdistusharja
Kuituendoskoopin lisätarvikkeisiin, esim. sulkuhanoihin

Kokonaispituus 285 mm, harjan pituus 10 mm,
harjan pään halkaisija 5,0 mm
86.90

Puhdistusharja
Höyrysteriloitava yleisharja

KERTAKÄYTTÖISET PUHDISTUSHARJAT
7990001

Kertakäyttöinen puhdistusharja
Kuituendoskooppeihin, työskentely- ja laserkuitukanavan halkaisija
1,0–1,5 mm

Väri: keltainen
Kokonaispituus 1 200 mm, harjan pituus 15 mm,
harjan pään halkaisija 2,0 mm. Pakkauskoko: 10 kpl/pakkaus
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7990002

Kertakäyttöinen puhdistusharja

D

d

d

d

d

d

d

D

d

d

d

d

Kuituendoskooppeihin, työskentelykanavan halkaisija 2,0–2,5 mm

Väri: vihreä
Kokonaispituus 1 200 mm, harjan pituus 20 mm,
harjan pään halkaisija 3,0 mm. Pakkauskoko: 10 kpl/pakkaus
7990003

Kertakäyttöinen puhdistusharja
Kuituendoskooppeihin, laserkuitukanavan halkaisija 8 mm

Väri: sininen
Kokonaispituus 1 200 mm, harjan pituus 10 mm,
harjan pään halkaisija 0,85 mm. Pakkauskoko: 10 kpl/pakkaus
Selite:

6.4.4

D = sallittu d = ei sallittu

Koepalaventtiili (5) / imuventtiili (8) / laserin säätöyksikkö, kokonainen (15)
Kuva 22

8.1
8.2

8.3

Z Upota seuraavat osat hyväksyttyyn puhdistusaineliuokseen ja puhdista niiden
ulkopinnat nukkaamattomalla kertakäyttöliinalla tai vanupuikolla:

5.3

5.1

' venttiilikotelo (5.1), suojus (5.3)
' venttiilinnostin (8.1), venttiilin sisäke (8.2), putken liitin (8.3)
' laserin säätöyksikkö, kokonainen (15)
' Noudata puhdistusaineen valmistajan antamia ohjeita.
15

Fig. 22

Z Puhdista osat sitten puhdistusharjalla tai suorita ultraäänipuhdistus.
' Ks. kohta 6.4.3
Z Huuhtele kaikki osat hanavedellä ja tarkasta, että ne ovat puhtaita.
Z Kuivaa osat nukkaamattomalla kertakäyttöliinalla tai vanupuikolla. Kuivaa
aukot ja reiät paineilmalla.
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6.4.5

Sulkuhanat (4.2)
Kuva 23
4.2.1

Z Irrota sulkuhanan liitin (4.2.1).
' Ks. tuotekohtainen käyttöohje
Z Puhdista puhdistusharjalla (ks. kohta 6.4.3):
' sulkuhanan liitin (4.2.1)

4.2.2

' sulkuhanan kotelo (4.2.2)

Fig. 23

6.4.6

Työkanava (1) / imukanava (7) / laserkuitukanava (13)
Z Puhdista kanavat varovasti sopivilla puhdistusharjoilla.
Suorita toimenpiteet seuraavassa järjestyksessä:
1. Puhdista imukanava (7) venttiilin pitimen (6) kautta
2. Puhdista työkanava (1) Luer-liittimen (2) kautta
Vain 2-kanavaiseen jatkuvan kastelun laserureteroskooppiin
3. Puhdista laserkuitukanava (13) laserin säätöyksikön liitännän (14) kautta

.

TÄRKEÄÄ!
Suosittelemme käyttämään RICHARD WOLFIN valmistamia atraumaattisia
puhdistusharjoja taipuisan endoskoopin vaurioitumisen välttämiseksi. Suositellut
harjat on lueteltu osassa 6.4.3.
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6.4.6.1

Kertakäyttöiset puhdistusharjat
Kuva 24 / kuva 25

.

TÄRKEÄÄ!
Voit käyttää kertakäyttöisiä puhdistusharjoja työkanavan (1) / laserkuitukanavan (13)
puhdistamiseen (ks. kohta 6.4.3)!
Ohjaa puhdistusharja varsi edellä lähemmästä päästä kauempaan päähän
työkanavan (1) / laserkuitukanavan (13) läpi käyttämällä ollenkaan voimaa.
Ohjaa harja kanavan läpi vain nuolen osoittamaan suuntaan kuvissa 24 ja 25
osoitetulla tavalla. Vedä se kokonaan työkanavan (1) / laserkuitukanavan (13) läpi.
Toista toimenpide 5 kertaa.

.

TÄRKEÄÄ!
Älä vedä puhdistusharjaa edestakaisin työkanavassa (1) / laserkuitukanavassa
(13), koska se voi vaurioittaa tuotetta.
Työkanava (1)

1

5x

Fig. 24

Laserkuitukanava (13)
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13

5x

Fig. 25
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6.4.6.2

Käsiteltävät puhdistusharjat
Kuva 26 / kuva 27

.

TÄRKEÄÄ!
Voit käyttää uudelleen käytettäviä puhdistusharjoja imukanavan (7)
puhdistamiseen (ks. kohta 6.4.3)!
Aseta puhdistusharja kuvassa 26 osoitetulla tavalla venttiilin pitimeen (6) niin
pitkälle kuin se liikkuu käyttämättä ollenkaan voimaa.
Vedä puhdistusharjaa edestakaisin imukanavassa (7). Toista toimenpide 5
kertaa.

.

TÄRKEÄÄ!
Voit käyttää uudelleen käytettäviä puhdistusharjoja työkanavan (1) /
laserkuitukanavan (13) puhdistamiseen (ks. kohta 6.4.3)!
Aseta puhdistusharja työkanavaan (1) / laserkuitukanavaan (13) vain lähemmästä
päästä kauempaan päähän.
Ohjaa puhdistusharja työkanavaan (1) / laserkuitukanavaan (13) vain kuvassa 27
osoitetulla tavalla ja vedä se takaisin vasta, kun harjan pää on saavuttanut
kanavan toisen pään. Toista toimenpide 5 kertaa.

.

TÄRKEÄÄ!
Älä vedä puhdistusharjaa edestakaisin työkanavassa (1) / laserkuitukanavassa
(13), koska se voi vaurioittaa tuotetta.

6

2
1

Fig. 26
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14
5x

13
1

5x

Fig. 27

Z Poista kaikki irronneet hiukkaset huuhtelemalla taipuisa endoskooppi
huolellisesti sisä- ja ulkopuolelta hyväksytyllä puhdistusaineliuoksella.
Z Käsittele puhdistusharjat.
' Ks. kohta 1.10 "Yleiskatsaus käsittelystä / materiaalien yhteensopivuus".
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Kuva 28
Z Puhdista puhdistusharjalla 86.90:
' Venttiilinpidin (6)
' Luer-liitäntä (2)
' Laserin säätöyksikön liitin (14)

6

2

14

Fig. 28

Z Upota taipuisa endoskooppi vedellä täytettyyn RIWO BOX:iin (ks. kohta 3 "Veden
laatu") ja huuhtele puhdistusaine huolellisesti pois kaikista kanavista.
' Sama kuin kohdassa 6.4.2 kuvattu menettely.
Kuva 29
Z Kuivaa kaikkia kanavia (1) (7) (13), kunnes ne ovat täysin kuivia. Käytä
kuivaamiseen:
' paineeltaan alhaista suodatettua paineilmaa tai
' erityisiä ilmapumppuja tai
' 20 ml:n ruiskua
' Huuhtele huolellisesti 70 %:sella steriloidulla alkoholilla
Z Kuivaa ulkopuoli nukkaamattomalla kertakäyttöliinalla tai vanupuikolla.

( c)

13

1

Fig. 29
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6.5

Manuaalinen desinfiointi
Kuva 30
Z Suosittelemme käyttämään RIWO BOX -järjestelmää manuaalisessa
desinfioinnissa.
Järjestelmässä on seuraavat edut:
' Suodatinkorin voi asettaa integroituihin tukipisteisiin siten, että tippuva neste
valuu takaisin astiaan.

Fig. 30

Z Upota taipuisa endoskooppi hyväksyttyyn desinfiointiaineeseen.
Huomioi desinfiointiaineen valmistajan ilmoittamat tiedot.
' Desinfiointiteho
' Pitoisuus
' Upotusaika
' Käyttöikä
Z Upota taipuisa endoskooppi ja lisätarvikkeet hyväksyttyyn
desinfiointiaineeseen toisistaan erillään mekaanisten vaurioiden välttämiseksi.
Kuva 31
Z Upota taipuisa endoskooppi hyväksytyllä desinfiointiaineella täytettyyn RIWO
BOX:iin ja huuhtele kanavat huolellisesti.
' Sama kuin kohdassa 6.4.2 kuvattu menettely.
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1x
( c)

4x
1

Fig. 31

(d)

13
4x

(d)

Z Täytä kaikki kanavat hyväksytyllä desinfiointiaineella 20 ml:n ruiskun avulla.
Z Sulje RIWO BOX sopivalla kannella desinfioinnin ajaksi.

GA-J 050

Hygiene

6.5.1

Desinfioinnin jälkeen

.

TÄRKEÄÄ!
Jos tuotteita ei steriloida heti desinfioinnin jälkeen, sisä- ja ulkopuolen huuhteluun
on käytettävä steriloitua vettä.
Z Huuhtele seuraavat osat steriloidulla vedellä:
' Huuhtele kaikkia kanavia kertakäyttöisellä ruiskulla, kunnes ulos tuleva neste
on kirkasta.
' Koepalaventtiili (5) ja imuventtiili (8).
Z Kuivaa kaikkia kanavia, kunnes ulos tuleva ilma on kuivaa. Käytä
kuivaamiseen:
' paineeltaan alhaista suodatettua paineilmaa tai
' erityisiä ilmapumppuja tai
' kertakäyttöistä ruiskua
Z Irrota adapteri (163914).
Z Kuivaa taipuisan endoskoopin ulkopuoli nukkaamattomalla kertakäyttöliinalla
tai vanupuikolla.

.

HUOMAUTUS!
Kuivaamisen tehostamiseksi työkanavan (1), imukanavan (7) ja laserkuitukanavan
(13) voi huuhdella steriloidulla 70 %:sella alkoholilla (etanoli, isopropanoli) ennen
kuivaamista.

.

TÄRKEÄÄ!
Jos joustavia endoskooppeja ei kuivata huolellisesti, mikro-organismit voivat
lisääntyä varastoinnin aikana jäljelle jäävässä kosteudessa, esim. endoskoopin
kanavissa, ja aiheuttaa tartuntoja myöhemmin hoidettaville potilaille.
Tämän vuoksi taipuisat endoskoopit on kuivattava kokonaan.

6.6

Varastointijärjestelmät
Z RIWO System Tray ja RIWO BOX voidaan puhdistaa hyväksytyllä
puhdistusaineliuoksella, esim. entsymaattisella puhdistusaineella.
Z Huuhtele kaikki osat puhdistamisen jälkeen hanavedellä ja kuivaa ne
huolellisesti nukkaamattomalla kertakäyttöliinalla.
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Tarkastukset ja huolto

7

HUOMIO!
Varmista, etteivät tuotteet ole vaurioituneita tai puutteellisia!
Muutoin niiden käytöstä voi aiheutua vammoja potilaalle, käyttäjälle ja muille
henkilöille.
Suorita testit ennen jokaista käyttökertaa ja jokaisen käyttökerran jälkeen.
Älä käytä tuotteita, jos ne ovat vaurioituneet, niistä puuttuu osia tai niissä on
irrallisia osia.
Palauta tuotteet ja mahdolliset irralliset osat korjaamista varten.
Älä yritä suorittaa korjaustöitä itse.

7.1

Silmämääräinen tarkastus
Z Tarkasta taipuisa endoskooppi sekä etenkin sen kauemman pään alue ja
lisätarvikkeet seuraavien varalta:
' vauriot
' terävät reunat
' irralliset tai puuttuvat osat
' karkeat pinnat
Z Kaikkien laitteen turvalliseen käyttöön tarvittavien tekstien ja tunnisteiden on
oltava luettavissa.
' Puuttuvat tai puutteelliset tekstit ja tunnisteet voivat aiheuttaa laitteen
virheellisen käytön, minkä seurauksena käsittely on suoritettava uudelleen.
Z Tarkasta seuraavien osien kunto ja vaihda ne tarvittaessa:
' tiivisteventtiili (5.2)
' tiivistekalvo (8.4)
' kiinnityskappale (15.1)

7.2

Toiminnan tarkastus
Z Tarkasta, että seuraavissa osissa on vapaa kulku (avoimuus):
' työkanava (1)
' imukanava (7)
' tulon, poiston ja täytön sulkuhana (4.1)
' laserkuitukanava (13) (vain 2-kanavaiset jatkuvan kastelun laserureteroskoopit)
Z Tarkasta, että tuloaukon, poistoaukon ja instrumentin portin sulkuhana (4.1)
aukeaa ja sulkeutuu.
Z Varmista, että liittimet ovat kunnolla paikoillaan.
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Z Tarkasta kuvanlaatu ja valon ulostulo järjestelmän osien kanssa.
' Ks. tuotekohtainen käyttöohje

Kuva 32
Z Tarkasta, ettei lasipinnoilla ole jäämiä.
' Lasipinnalla olevat jäämät voivat aiheuttaa pistemäisiä tai sameita alueita
näkökenttään ja siten heikentää valon läpikulkua huomattavasti.
' Puhdista lasipinnat alkoholiin kastetulla vanupuikolla (vanupuikon puikkoosan on oltava puuta, ei muovia tai metallia). Puhdista vaikeasti irrotettava
lika tarvittaessa sopivalla instrumenttien puhdistamiseen tarkoitetulla
välineellä.

Fig. 32

Z Tarkasta valon ulostulo ilman järjestelmän osia.
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Kuva 33
Z Suuntaa taipuisan endoskoopin kauempi pää valonlähdettä kohti.
' Rikkoutuneet kuidut näkyvät mustina pisteinä kylmävaloliitännässä. Jos noin
30 % kuiduista on rikkoutunut, valon ulostulo ei ole enää riittävä.

Fig. 33

.

TÄRKEÄÄ!
Jos likajäämiä ei voi poistaa, palauta taipuisa endoskooppi korjattavaksi.

.

TÄRKEÄÄ!
Säännöllinen puhdistaminen alkoholilla käsittelyn jälkeen estää jäämien synnyn.
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Sterilointi
HUOMIO!
Suuri terminen kuormitus!
Yli 60 °C:een lämpötilojen tai höyry- tai kuumailmasteriloinnin käyttö ei ole sallittua!
Käytä joustavien endoskooppien sterilointiin vain matalaa lämpötilaa vaurioiden
välttämiseksi.

.

TÄRKEÄÄ!
RICHARD WOLF on hyväksynyt kohdassa 1.10 "Yleiskatsaus käsittelystä /
materiaalien yhteensopivuus" olevat ohjeet, jotka koskevat lääkintälaitteiden
valmistelua uudelleen käyttöä varten.
Käsittelijän on varmistettava, että suoritettavalla käsittelyllä saavutetaan laitteiden,
materiaalien ja henkilöstön osalta halutut tulokset käsittely-yksikössä.
Se edellyttää menettelytapojen hyväksyntää ja säännöllistä valvontaa. Käsittelijän
on arvioitava kaikki annetuista ohjeista poikkeavat seikat tehokkuuden ja
mahdollisten epäedullisten vaikutusten kannalta.

.

HUOMAUTUS!
Tuoteversiosta riippuen seuraavat osat voi myös höyrysteriloida 134 C:een (273
F) lämpötilassa fraktionaalista esityhjiömenetelmää käyttämällä:
' imuventtiili (8) / uusi tiivistekalvo (8.4)
' koepalaventtiili (5) / uusi tiivisteventtiili (5.2)
' laserin säätöyksikkö (14) / uusi kiinnityskappale (15.1)
(vain 2-kanavaiseen jatkuvan kastelun laserureteroskooppiin)

' adapteri (4) / sulkuhanan liitin (4.2.1)

Steriloi kaikki osat koottuna.
' Upota jännitteetön tiivistekalvo (8.4)

8.1

Muut tarpeelliset tarvikkeet
Z Vuototestin ja paineentasauksen liitäntä (9)
Z Nukkaamaton kertakäyttöliina ja vanupuikko
Z Varastointijärjestelmät, esim.
' RIWO System Tray
' Sterisafe® DURO A3 Set kuituendoskooppeihin H2O2, joissa on
kertakäyttöinen suodatin H2O2:lle
Z Suositus: LTSF-venttiili (WEBECO)
Z Vakiopakkaus
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8.1.1

Sterisafe® DURO A3 Set – kuituendoskoopit H2O2
Kuva 34
Z Suosittelemme käyttämään Sterisafe® DURO A3 Set -tuotetta matalan lämpötilan
sterilointiin vetyperoksidilla H2O2 ja kaasulla (etyleenioksidi (EO) ja matalan
lämpötilan höyry ja formaldehydi (LTSF)) sekä steriiliin varastointiin ja
kuljettamiseen.
' Etenkin kun steriloinnissa käytetään vetyperoksidia H 2O2 taipuisan
endoskoopin materiaalien yhteensopivuus voidaan taata Sterisafe®:n käytöllä.

Fig. 34
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8.2

Sterilointi matalassa lämpötilassa
Käytä matalan lämpötilan sterilointia vain materiaaleihin, joita ei voi steriloida
höyrysteriloinnin avulla materiaalien lämpöherkkyyden vuoksi.
Z Instrumenttien on oltava riittävän kuivia sterilointia varten.
Z Avaa tuloaukon, poistoaukon ja instrumentin portin sulkuhana (4.1), ks. sivulla
9 oleva kuva 5.
Z Älä altista joustavia endoskooppeja äkillisille lämpötilan muutoksille.
Z Annan astian ja joustavien endoskooppien jäähtyä hitaasti.
Z Noudata sterilointiaineen valmistajan antamia ohjeita.

.

TÄRKEÄÄ!
RICHARD WOLF on tarkastanut ja hyväksynyt alla kuvatut käsittelymenetelmät
materiaalien yhteensopivuuden osalta.
Menetelmät on hyväksytty käytettäviksi joustavien endoskooppien ja niiden
lisätarvikkeiden kanssa tietyin rajoituksin. Lisätietoja on vastaavissa
huomautuksissa ja käyttöohjeissa.
' RICHARD WOLFIN valmistamat taipuisat endoskoopit voi steriloida

sterilointimenetelmillä STERRAD 50 / 200 / 100S / NXt ja 100NXt ja niiden
tehokkuus on tarkastettu.

.

TÄRKEÄÄ!
Matalan lämpötilan sterilointia vetyperoksidilla (kohta 8.2.2 / 8.2.4.3) ja sterilointia
peretikkahapolla (kohta 8.2.5) ei saa käyttää vuorotellen missään olosuhteissa.
Sterilointimenetelmien välinen vuorovaikutus voi vaurioittaa instrumentteja.

.

HUOMAUTUS!
Kanavien on oltava auki.
Noudata sterilointiaineen valmistajan antamia ohjeita.
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8.2.1

Paineentasausventtiilin (A) tai LTSF-venttiilin (B) asentaminen

.

TÄRKEÄÄ!
Käytettäessä matalan lämpötilan sterilointia vetyperoksidiplasmalla ja kaasulla
(ks. kohta 8.2.2 / 8.2.4), vuototestin ja paineentasauksen liitäntään (9) on
asennettava paineentasausventtiili (A).
Käytettäessä matalan lämpötilan sterilointia matalan lämpötilan höyryllä ja
formaldehydillä (LTSF), suosittelemme käyttämään vuototestin ja
paineentasauksen liitännässä (9) LTSF-venttiiliä (B) erityisen adapterin kanssa.
Edut käytettäessä LTSF-venttiiliä (B), jossa on kaksi vastakkaissuuntaista
takaiskuventtiiliä:
' Venttiilin kautta voi poistaa sisäpuolella olevan liiallisen paineen (noin 300

mbar / 4,35 psi (suhteellinen) ylipaineen aiheuttamien vaurioiden
välttämiseksi.
' Toinen venttiili aukeaa vain ilmanvaihdon aikana prosessin lopussa, kun

ulkopuolen ylipaine on noin 200 mbar / 2,90 psi (suhteellinen). Tämä takaa
sen, että molemmat kanavat ovat aina suljettuina prosessin vaiheissa, joissa
höyryä tai formaldehydiä on sterilointikammiossa (50–200 mbar
(absoluuttinen) / 0,73–2,90 psi (absoluuttinen)).

.

TÄRKEÄÄ!
Kaikkien liitäntöjen on oltava kuivia.
Kuva 35
Z Liitä paineentasausventtiili (A) tai LTSF-venttiili (B) vuototestin ja
paineentasauksen liitäntään (9).
' Asenna paineentasausventtiili (A) tai LTSF-venttiilin (B) erityinen adapteri
mahdollisimman kauas vuototestin ja paineentasauksen liitännästä (9) ja
lukitse se paikalleen kiertolukituksen avulla.

B

A
9
Fig. 35

.
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Venttiilejä (A) ja (B) voi käyttää vain seuraavissa matalan lämpötilan
sterilointimenetelmissä:
' Paineentasausventtiili (A)

= H2O2 ja EO

' LTSF-venttiili (B)

= LTSF

Kun paineentasausventtiili tai LTSF-venttiili (B) on ruuvattuna auki, nestettä voi
päästä taipuisan endoskoopin sisään puhdistuksen tai upotuksen aikana, mikä voi
vaurioittaa sisäosan komponentteja.
Irrota paineentasausventtiili (A) tai LTSF-venttiili (B) ennen käyttöä.
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8.2.2

Vetyperoksidiplasma

.

HUOMAUTUS!
Joissakin materiaaleissa, kuten mustassa anodisoidussa alumiinissa tai muoveissa,
voi ilmetä huomattavia värjäytymiä. Ne eivät kuitenkaan heikennä tuotteen
toimintakykyä.

8.2.2.1

STERRAD 50 / 100S / 200 / NXt ja 100 NXt
Steriloinnin hyväksynnät on tehty eri tuotteille yhteistyössä ASP:n (Advanced
Sterilization Products) ja Halle Wittenbergissä sijaitsevan Martin Luther -yliopiston
kanssa.

.

HUOMAUTUS!
STERRAD-yhteensopivat tuotteet on lueteltu ASP:n sterilointiohjeessa.
w w w . st e rra d st e ri l i t yg u i d e . co m

8.2.3

Sterilointi tehostimen / diffuusion tehostimen kanssa – STERRAD® 50 / 100S / 200
Kuva 36 / kuva 37

kundenservice@richard-wolf.com

.

TÄRKEÄÄ!
Kun käytät tehostinta, älä koskaan liitä sitä kuituendoskoopin kauempaan päähän,
koska suoran kosketus tiivistetyn vetyperoksidin kanssa vaurioittaa muoviputkea ja
liimapintaa.
B oos t er

Fig. 36

Vain 2-kanavaiseen jatkuvan kastelun laserureteroskooppiin
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B oos t er

Fig. 37

GA-J 050

Hygiene

8.2.4

Kaasu

8.2.4.1

Etyleenioksidikaasu (EO)
Z Anna instrumenttien tuulettua.
Etyleenioksidi on kaasua ympäristöolosuhteissa. Se on myrkyllistä ja helposti
syttyvää, ja se voi muodostaa ilman kanssa sekoittuessaan pitoisuuksiltaan
erilaisia räjähtäviä seoksia. Etyleenioksidin on todettu olevan karsinogeeninen
eläinkokeissa sellaisissa ympäristöolosuhteissa, jotka ovat verrattavissa
olosuhteisiin, joissa ihmiset voivat altistua sille työpaikallaan.
Useimmat materiaalit (pääasiassa kumi ja muovi) imevät itseensä etyleenioksidia
altistumisen aikana. Desorptio on hidas prosessi. Sen vuoksi steriileihin tuotteisiin
jää tietty määrä kaasua. Yläraja on määritetty standardin ISO 10993 osassa 7 ja
sitä on noudatettava.
Desorptio riippuu useista eri tekijöistä, kuten:
' sterilointimenetelmän tyyppi (EO-pitoisuus, altistumisaika kaasulle)
' inerttikaasut
' steriilien tuotteiden materiaalien ominaisuudet
' pakkauksen/kääreen läpäisevyys
' steriilien tuotteiden varastointitapa
' lämpötila ja ilman vaihtumistiheys varastoinnin aikana
Desorptiokammioissa, joissa lämpötila on 30–60 C (86–140 °F), muutaman
tunnin tuuletusaika (desorptio) on yleensä riittävä. Huoneen lämmössä desorptio
kestää yleensä useita päiviä.
Lämpöherkkien RICHARD WOLFIN instrumenttien sterilointi etyleenioksidikaasulla
on sallittu seuraavissa olosuhteissa:
' Sterilointilämpötila:

40 °C  3 °C (104 °F  5,4 °F)

' Esityhjiö:

>110 mbar  10 mbar
(>1,6 psi  0,15 psi)

' Suhteellinen kosteus:

60 % 10 % (ennen altistumista

kaasulle)
' Kosketusaika:

180 minuuttia

' EO-pitoisuus:

1 000 mg EO/l 50 mg/l

' EO-kammion paine:

750 mbar 30 mbar absoluuttinen
(10,9 psi 0,45 psi absoluuttinen)

' N2 puskuri:

150 mbar 10 mbar
(2,2 psi  0,15 psi)

GA-J 050

' N2:n poistojaksojen määrä:

2

' Ilman poistojaksojen määrä:

4
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.

TÄRKEÄÄ!
Valmistajan antamien tietojen mukaisesti etyleenioksidilaitteet, joita käytetään
standardin EN 1422 liitteessä F hyväksyttyjen menetelmien mukaisesti, takaavat
turvallisen steriloinnin ja desorption.
' Noudata laitteen valmistajan antamia ohjeita.
Lämpöherkkiä RICHARD WOLFIN endoskooppeja, jotka on steriloitu yllä
mainittujen ehtojen mukaisesti, voi käyttää uudelleen potilaalla sillä edellytyksellä,
että seuraavat desorptioedellytykset on otettu huomioon ja tuuletusaika on ollut 6
tuntia standardin ISO 10 993 osan 7 mukaisesti:
' Lämpötila:

32–35 °C (89,6–95 °F)

' Ilman kierto:

10 kertaa tunnissa

' Ilman vaihto:

kerran tunnissa

' Desorptioaika:

6 tuntia
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8.2.4.2

Matalan lämpötilan höyry ja formaldehydi (LTSF)
Steriloinnin, jossa käytetään etyleenioksidikaasua, sijaan voi käyttää sterilointia,
jossa käytetään matalan lämpötilan höyryä ja formaldehydiä (LTSF). FAmenetelmässä on useita etuja etyleenioksidimenetelmään verrattuna.
Formaldehydin ja vesihöyryn muodostama seos ei ole syttyvää eikä räjähtävää.
Kun sterilointiprosessi on suoritettu, seos poistetaan tuotteista siten, että tuotteita
voi käyttää uudelleen ilman uutta tuuletusta (desorptio).
Steriloitavuus matalassa lämpötilassa höyryllä ja formaldehydillä (LTSF) on
suoritettu ja hyväksytty standardin EN 14180 / DIN EN ISO 25424 mukaisesti
seuraavissa olosuhteissa:
' Sterilointilämpötila:

60 °C + 4 °C (140 °F + 7,2 °F)

' Fraktionaalinen esityhjiö:

15-kertainen paineen muutos

välillä
50–218 mbar (0,73–3,2 psi)

8.2.4.3

' Altistumisaika:

60 minuuttia

' Formaldehydipitoisuus:

2%

' Kammion tilavuus:

135 litraa

' Fraktionaalinen höyrypuhdistus:

20 kertaa

Vetyperoksidi (V-PRO™1)
Vaihtoehtoisesti voi käyttää kaasusterilointia vetyperoksidin avulla. Sitä varten on
Z testattu materiaalien yhteensopivuus
Z varmistettu tehokkuus.
' Huomioi sterilointiaineen valmistajan ilmoittamat tiedot.
' Lisätietoja saa pyydettäessä.

8.2.5

Peretikkahappo

8.2.5.1

STERIS SYSTEM 1/ STERIS SYSTEM 1E™
Sterilointimenetelmissä STERIS SYSTEM 1 / STERIS SYSTEM 1E™ käytetään
peretikkahappoa ja korroosionestoainetta. Jos niitä käytetään asianmukaisella
tavalla, korroosiota ei synny.
Sterilointi on suoritettava aina ajallaan.

.

TÄRKEÄÄ!
Paineentasausventtiiliä (A) tai LTSF-venttiiliä (B) ei saa käyttää yhdessä
sterilointimenetelmien STERIS SYSTEM 1/ STERIS SYSTEM 1E™ kanssa!
Kun paineentasausventtiili (A) tai LTSF-venttiili (B) on ruuvattuna auki, nestettä voi
päästä taipuisan endoskoopin sisään sterilointimenetelmän STERIS SYSTEM 1/
STERIS SYSTEM 1E™ aikana, mikä voi vaurioittaa sisäosan komponentteja.
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Paineentasausventtiiliä (A) saa käyttää vain matalan lämpötilan steriloinnin, H2O2:n
ja etyleenioksidin yhteydessä. LTSF-venttiiliä (B) saa käyttää vain matalan
lämpötilan steriloinnin ja matalan lämpötilan höyryn ja formaldehydin (LTSF)
yhteydessä!

.

HUOMAUTUS!
Liitä instrumenttien kanavat järjestelmään, jotta käsittelyainetta pääsee kaikkialle.
' Noudata sterilointiaineen valmistajan antamia ohjeita.
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8.3

Varastointijärjestelmien ja puhdistustarvikkeiden sterilointi

8.3.1

RIWO System Tray and Sterisafe® DURO A3 Set
Z RIWO System Tray ja Sterisafe® DURO A3 Set eivät tarvitse erillistä sterilointia.
Ne voi steriloida yhdessä taipuisa endoskooppi astiaan sijoitettuna.

8.3.2

Puhdistusharjat ja -langat
Uudelleen käytettävät puhdistusharjat ja -langat voi höyrysteriloida
fraktionaalisella esityhjiömenetelmällä 134 C:een (273 F) lämpötilassa.

.

TÄRKEÄÄ!
Kertakäyttöiset puhdistusharjat on tarkoitettu käytettäväksi vain yhden kerran ja
ne on hävitettävä käytön jälkeen maakohtaisten ohjeiden ja määräysten
mukaisesti.

GA-J 050

Hygiene

9

Varastointi

.

TÄRKEÄÄ!
Älä säilytä joustavia endoskooppeja kuljetuskotelossa!
Kuva 38

HUOMIO!
Joustavien endoskooppien kestävyys on rajallinen!
Liiallisen voiman tai suuren mekaanisen kuormituksen käyttö voi aiheuttaa
vaurioita (esim. kaapelin/valokaapelin rikkoutuminen) ja heikentää tuotteen
toimintaa.

Fig. 38

Älä taita taipuisaa endoskooppia liian pienelle säteelle (halkaisija alle 150
mm).

9.1

Desinfioinnin jälkeen
Z Varastoi/säilytä taipuisaa endoskooppia seuraavissa olosuhteissa:
' Täysin kuivassa paikassa
' Suojassa pölyltä
' Suljetussa laatikossa/astiassa
' Paikassa, jossa mikrobipitoisuus on pieni
' Ei kuljetuskotelossa

9.2

Steriloinnin jälkeen
Z Säilytä taipuisaa endoskooppia steriilissä pakkauksessa/kääreessä
seuraavasti:
' Suojassa kosteudelta ja lämpötilan muutoksilta
' Suojassa suoralta auringon säteilyltä
' Suojassa pölyltä
' Mieluiten suljetussa kaapissa tai suljetussa laatikossa/astiassa

10

Korjaaminen ja tuotteiden palauttaminen
HUOMIO!
Varo, etteivät mikrobit kulkeudu paikasta toiseen!
Huoltohenkilöstön turvallisuuden ja turvallisen kuljetuksen takaamiseksi
lähettäjän on käsiteltävä kaikki korjattavaksi toimitettavat tuotteet hygieenisesti
voimassa olevien ohjeiden mukaisesti ennen niiden lähettämistä.
Jos korjattavat tuotteet ovat selkeästi likaantuneita tai saastuneita, pidätämme
oikeuden periä maksun niiden käsittelystä.

GA-J 050
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.

TÄRKEÄÄ!
Jos vuotoa ilmenee (esim. todettu perforaatio), älä jatka taipuisan endoskoopin
käsittelyä lisävaurioiden välttämiseksi.
Pyyhi taipuisan endoskoopin ulkopinta varovasti puhtaaksi kertakäyttöliinalla, joka
on kostutettu hyväksyttyyn puhdistus-/desinfiointiaineeseen. Kuivaa kanavat
puhaltamalla paineilmaa niiden läpi.
' Noudata henkilökunnan suojaamiseen liittyviä ohjeita.

.

TÄRKEÄÄ!
Tuotteiden palauttaminen RICHARD WOLFILLE
Jotta tuote ei vaurioidu eikä kuljetuskotelo likaannu:
' Liitä paineentasausventtiili (A) vuototestin ja paineentasauksen liitäntään (9).
' Poista pakkausjärjestelmässä oleva folio foliopussista ja aseta taipuisa

endoskooppi kuljetuslaatikkoon asiakirjassa SF-015 kuvatulla tavalla.

GA-J 050
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Käsittelyssä käytettävät lisätarvikkeet
KUVA

TUOTENRO. KUVAUS
VARASTOINTIJÄRJESTELMÄT
6860.911

RIWO BOX
Käytettyjen ja likaantuneiden instrumenttisarjojen märkäpuhdistukseen
Ei voida höyrysteriloida
Sis. suodatinkorin ja kannen

509.81

Ulkomitat:

881 x 200 x 165 mm

Suodatinkorin sisämitat:

760 x 150 x 100 mm

RIWO BOX
Desinfiointiin
Ei voida höyrysteriloida
Sis. kannen ilman suodatinkoria

38201.xxx

Ulkomitat:

600 x 400 x 140 mm

Korin sisämitat:

548 x 348 x 100 mm

RIWO System Tray
Sterilointiin
Pyynnöstä

8584.3003

Kori pienille osille 1/8
Sis. kannen
PxLxK

382032000

121 x 121 x 35 mm

Sterisafe® DURO A3 – kuituendoskoopit H2O2
STERRAD® / V-PRO™1
Siihen kuuluu:

382031003

Sterisafe® DURO A3
Ulkomitat

(P x L x K)

450 x 292 x 87 mm

Sisämitat

(P x L x K)

420 x 265 x 75 mm

382031101

Toolsafe® ruudukollinen alusta

382031401

Kertakäyttöinen suodatin H2O2
100 kpl/pakkaus

382032100

Sterisafe® DURO A3 – EO ja LTSF
Etyleenioksidi (EO) ja matalan lämpötilan höyry ja formaldehydi (LTSF)
Siihen kuuluu:
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382031003

Sterisafe® DURO A3
Ulkomitat

(P x L x K)

450 x 292 x 87 mm

Sisämitat

(P x L x K)

420 x 265 x 75 mm

382031101

Toolsafe® ruudukollinen alusta

382031501

Kertakäyttöinen suodatin – EO ja LTSF
100 kpl/pakkaus
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KUVA

TUOTENRO. KUVAUS
LISÄTARVIKKEET - STERISAFE® DURO A3

Ei kuvaa

382031401

Kertakäyttöinen suodatin H2O2
100 kpl/pakkaus

382031501

Kertakäyttöiset suodattimet EO ja LTSF
100 kpl/pakkaus

382031220

Sinetöintitarra - H2O2
500 kpl/pakkaus

382031203

Sterisafe® yleismallinen tarrapidike

382031202

Sterisafe® turvasinetöinti
100 kpl/pakkaus

PUHDISTUSTARVIKKEET
6199.00

Puhdistuspistooli
Vesisuihku, liitetään vesihanaan
Kierre R-3/4", sis. adapterit (A–H, ks. alla) ja pidikkeen
Adapterit sopivat seuraavien tuotteiden puhdistamiseen:

A
B

15515.003

A

Suojukset ja vahvikkeet, ruiskut, injektiokanyylit

15515.004

B

Suojukset, mitta- ja veripipetit

15515.005

C

Katetrit

15515.006

D

Poistoputket/-letkut

15515.007

E

Sulkuhanat, kanyylit, ruiskut

15515.009

F

Sprinklerin adapterit

15515.008

G Pullot

15515.010

H

C
D
E
F
G
H

Vesisuihkupumput (ja adapterit, jotka sopivat myös kuivaamiseen)

PUHDISTUSTARVIKKEET
103.00

Kumipumppu
Ilman puhaltamiseen kanavien läpi
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127.00

Kaksoispumppu, jossa on Luer-liitäntä 886.00
Ilman puhaltamiseen kanavien läpi
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TUOTENRO. KUVAUS
LIITÄNTÄ AWD-LAITTEESEEN
163.905

Adapteri
Vuotojen testaamiseen Olympusin pesu- ja desinfiointilaitteiden kanssa

15092.102

Adapteri, kokonainen
Vuotojen testaamiseen muiden valmistajien pesu- ja desinfiointilaitteiden
kanssa

163914

Adapteri
Laserkuitukanavan puhdistamiseen taipuisalla 2-kanavaisella jatkuvan
kastelu laserureteroskoopilla (URS)
Halkaisija: noin 20 mm

-

Puhdistusadapteri
Olympusin valmistamille AWD-laitteille (laitteen pää)

Saatavissa suoraan Mieleltä (tuotenro. 69744701)

HUUHTELUSARJAT KONEELLISEEN KÄSITTELYYN
163.907

Huuhtelusarja II taipuisaan
' bronkoskooppiin
' DAFE-bronkoskooppiin

163.908

Huuhtelusarja III taipuisaan
' videobronkoskooppiin
' DAFE-videobronkoskooppiin
' LED-videobronkoskooppiin

163910

Huuhtelusarja V
Kaksinkertainen Luer-liitäntä T-liitäntään taipuisaan
' kuitu-ureterorenoskooppiin
' videoureterokystoskooppiin
' PDD-videoureterokystoskooppiin
' LED-videoureterokystoskooppiin
' 2-kanavaiseen jatkuvan kastelun laserureteroskooppiin (2 x
huuhtelusarja V)
' BOA Vision Flexible Sensor -ureteroskooppiin
' COBRA Vision Flexible Sensor -ureteroskooppiin (2 x huuhtelusarja V)
' lisätarvikkeisiin (ja ylimääräisiin huuhteluputkiin)

GA-J 050
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TUOTENRO. KUVAUS
LIITÄNNÄT – VAIHTOEHTONA HUUHTELUSARJOILLE

Liitännät/adapterit
3 x 886.00

ADAPTERI
7305.782

Adapteri (4)

3 x rinsing tube

Liitännät/videoskooppi
2 x 886.00

2 x rinsing tube

15028.083

2 x 886.00

3 x rinsing tube

15028.103

VIDEOSKOOPIT
7308.001

Taipuisa videoureterokystoskooppi (PAL)

7308.006

Taipuisa videoureterokystoskooppi (PAL)

7308.061

Taipuisa videoureterokystoskooppi (NTSC)

7308.066

Taipuisa videoureterokystoskooppi (NTSC)

7308.0014

Taipuisa videoureterokystoskooppi (PAL)

7308.0064

Taipuisa videoureterokystoskooppi (PAL)

7308.0614

Taipuisa videoureterokystoskooppi (NTSC)

7308.0664

Taipuisa videoureterokystoskooppi (NTSC)

73090014

Taipuisa videoureterokystoskooppi (PDD)

73090064

Taipuisa videoureterokystoskooppi (PDD)

73090614

Taipuisa videoureterokystoskooppi (PDD)

73090664

Taipuisa videoureterokystoskooppi

731000144

LED-videoureterokystoskooppi

73100614

LED-videoureterokystoskooppi

73100664

LED-videoureterokystoskooppi

731100144

LED-videoureterokystoskooppi

73110064

LED-videoureterokystoskooppi

7210.001

LED-videobronkoskooppi

7210.061

LED-videobronkoskooppi

7268.001

Taipuisa videobronkoskooppi (PAL)

15028.083

2 x rinsing tube
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7268.061

Taipuisa videobronkoskooppi (NTSC)

7269.001

DAFE-videobronkoskooppi (PAL)

7269.061

DAFE-videobronkoskooppi (NTSC)

7270.001

DAFE-videobronkoskooppi (PAL)

7270.061

DAFE-videobronkoskooppi (NTSC)
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TUOTENRO. KUVAUS
LIITÄNNÄT – VAIHTOEHTONA HUUHTELUSARJOILLE

Liitännät/kuituendoskooppi
2 x 886.00

2 x rinsing tube
163914

3 x 886.00

4 x rinsing tube

TUNNISTIMET URS (VIDEOSKOOPIT)
7355071

BOA Vision Flexible Sensor -ureteroskooppi

7355076

BOA Vision Flexible Sensor -ureteroskooppi

7356071

COBRA Vision Flexible Sensor -ureteroskooppi

7356076

COBRA Vision Flexible Sensor -ureteroskooppi

Liitännät/kuituendoskooppi
2 x 886.00

2 x rinsing tube
15028.083

1 x 886.00

2 x rinsing tube

1 x 886.00

1 x rinsing tube

3 x 886.00

KUITUENDOSKOOPIT
7325.071

Taipuisa kuitu-ureterokystoskooppi

7325.076

Taipuisa kuitu-ureterokystoskooppi

7265.001

Taipuisa bronkoskooppi

7265.006

Taipuisa bronkoskooppi

7305.001

Taipuisa kuitu-ureterokystoskooppi

7305.006

Taipuisa kuitu-ureterokystoskooppi

7305.011

Taipuisa hysteroskooppi

7223.001

Taipuisa naso-faryngo-laryngoskooppi

7325.122

Taipuisa kuituhysteroskooppi

7325.152

Taipuisa koledokoskooppi

7325.172

Taipuisa kuitu-ureterorenoskooppi

7330.052

Taipuisa koledokoskooppi

7330.072

Taipuisa kuitu-ureterorenoskooppi

7331.001

Taipuisa kuitu-ureterorenoskooppi

7326071

2-kanavainen jatkuvan kastelun laserureteroskooppi

7326076

2-kanavainen jatkuvan kastelun laserureteroskooppi

7224.001

Taipuisa naso-faryngoskooppi

3 x rinsing tube
163914

3 x 886.00

4 x rinsing tube

Ei kanavaa
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TUOTENRO. KUVAUS
VARAOSAT JA LISÄTARVIKKEET
896.0002

Sulkimen liitäntä, kokonainen
Kanava 3,0 mm. Tunniste: 3 tappia
Pakkauskoko: 5 kpl/pakkaus

38310.0001

Irrotustyökalu
MANUAALINEN VUOTOTESTI

163.903

Vuototesti

VENTTIILIT STERILOINTIIN
163.904

Paineentasausventtiili (A)
matalan lämpötilan sterilointimenetelmä, jossa on käytössä
- vetyperoksidi H2O2 ja
- kaasu
- etyleenioksidi (EO) ja matalan lämpötilan höyry ja formaldehydi (LTSF)

-

LTSF-venttiili (B) Webeco
formaldehydillä tehtävään sterilointiin, Webeco FA90/95

Saatavissa suoraan Webecolta (tuotenro. 045535)

UUDELLEEN KÄYTETTÄVÄT PUHDISTUSHARJAT
7264.691

Puhdistusharja
Kuituendoskooppeihin, työskentelykanavan halkaisija 2–2,5 mm
Kokonaispituus 1 000 mm, harjan pituus 8 mm, harjan pään halkaisija 3 mm

7321.911

Puhdistusharja
Kuituendoskooppeihin, työskentelykanavan halkaisija 1,1–2,0 mm
Kokonaispituus 1 000 mm, harjan pituus 10 mm, harjan pään halkaisija 2,5
mm

7326911

Puhdistusharja
Kuituendoskooppeihin, työskentelykanavan halkaisija 1,0–1,5 mm
Kokonaispituus 1 200 mm, harjan pituus 15 mm, harjan pään halkaisija 2,2
mm

GA-J 050
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7268.691

Puhdistusharja
Kuituendoskoopin lisätarvikkeisiin, esim. sulkuhanoihin
Kokonaispituus 285 mm, harjan pituus 10 mm, harjan pään halkaisija 5,0
mm

86.90

Puhdistusharja
Höyrysteriloitava yleisharja
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TUOTENRO. KUVAUS
KERTAKÄYTTÖISET PUHDISTUSHARJAT
7990001

Kertakäyttöinen puhdistusharja
Kuituendoskooppeihin, työskentely- ja laserkuitukanavan halkaisija 1,0–1,5
mm
Väri: keltainen
Kokonaispituus 1 200 mm, harjan pituus 15 mm, harjan pään halkaisija 2,0
mm
Pakkauskoko: 10 kpl/pakkaus

7990002

Kertakäyttöinen puhdistusharja
Kuituendoskooppeihin, työskentelykanavan halkaisija 2,0–2,5 mm
Väri: vihreä
Kokonaispituus 1 200 mm, harjan pituus 20 mm, harjan pään halkaisija 3,0
mm
Pakkauskoko: 10 kpl/pakkaus

7990003

Kertakäyttöinen puhdistusharja
Kuituendoskooppeihin, laserkuitukanavan halkaisija 8 mm
Väri: sininen

Kokonaispituus 1 200 mm, harjan pituus 10 mm, harjan pään halkaisija 0,85
mm
Pakkauskoko: 10 kpl/pakkaus

PUHDISTUS- JA HOITOTUOTTEET
102.02

Huurtumisenestoaine, steriili
Kertakäyttöinen pipetti
Alkoholiton, silikoniton, vahaton, 10 kpl/pakkaus
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Hakemisto

A
Adapteri (15092.102), 16
Adapteri (163.905), 16
Adapteri (163914), 19
Desinfioinnin jälkeen, 27

C
Kameran liitin, 10
Kemiallinen menettely, 12
Kemoterminen menettely, 12
Kloridipitoisuudet, 8
Kloridit, 8
Puhdistustarvikkeet, 40
Puhdistusaine ja desinfiointiaine, 11
Puhdistus- ja hoitotuotteet, 45
Puhdistusharjat, 21
Puhdistuspistooli, 17
Imukanavan puhdistaminen, 24
Tukkeuma, 20
Pitoisuus, 26
Liitäntä AWD-laitteeseen, 41
Vuototestin ja paineentasauksen liitäntä, 16, 18
Huuhtelusarjojen liitännät, 42
Korroosio, 8
Creutzfeldt-Jakobin tauti, 2
Käyttöohjeiden uusin versio, 1
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D
Jäämät, 17, 29
Värjäytymä, 8
Värjäytymät, 34
Desinfiointiteho, 10, 26
Kertakäyttöiset puhdistusharjat, 37, 45
Kertakäyttöiset tuotteet, 3
Kuivamenetelmä käyttövaiheessa, 10
Kuivaaminen, 27

E
Tehokkuus, 36
Entsymaattinen puhdistusaine, 27
Escherichia coli, 8
Etyleenioksidikaasu (EO), 35

F
Foliopussi, 18, 38
Täysi demineralisointi, 8

G
Lasipinnat, 29

H
Saostumat, 8
Lämpöherkkyys, 32
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Vetyperoksidiplasma, 34

I
Kuvanlaatu, 29
Upotusaika, 26
Inkubaatio, 8
Ohjeet, 1
Vuorovaikutus, 32
Ioninvaihdin, 8
Kastelupaine, 12, 17

L
Vuoto, 18, 38
Vuototesti, 9
Vuototestain, 18
Valon ulostulo järjestelmän osien kanssa, 29
Valon ulostulo ilman järjestelmän osia, 29
Matalan lämpötilan höyry ja formaldehydi (LTSF), 5, 36
LTSF-venttiili, 36

M
Manuaalinen vuototesti, 44
Käyttöohjeet, 1
Materiaalien yhteensopivuus, 17, 32, 36
Mikrobien kulkeutuminen, 10, 38
Uudelleen käytettävät puhdistusharjat, 37, 44

P
Peretikkahappo, 11, 36
Rikkoutuminen, 17
Fenolit, 11
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Fysiologinen suolaliuos, 2
Pistekorroosio, 8
Käyttövaihe, 9
Painekammiolaite, 12
Paineentasausventtiili, 33, 36
Tuoteversiot, 6
Suojus, 10
Pseudomonas, 8

R
Vuokrattavat instrumentit, 2
Kertakäyttöisten tuotteiden käsittely, 3
Jäljelle jäävä kosteus, 27
Jäämät, 9, 20
Huuhtelusarjat koneelliseen käsittelyyn, 12, 41
RIWO BOX, 25, 26
RIWO System Tray, 16
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S
Käsittelyvaiheiden järjestys, 4
Piihappo (silika), 8
Silikonimatot, 16
Varaosat, 43
Mikrobien leviäminen, 17
Höyrysteriloitavuus, 3
Steriloitu vesi, 27
Sterilointi, 27
Steriloinnin hyväksyntä, 34
STERIS SYSTEM 1, 36
STERIS SYSTEM 1E, 36
Sterisafe® DURO A3 Set, 31
STERRAD 50 / 100S / 200 / NX ja 100 NX, 34
Varastointi, 38
Varastointijärjestelmät, 10, 39

T
Hanavesi, 21, 27
Lämpötila, 12
Terminen kuormitus, 30
Bakteerien kokonaismäärä, 8
Kuljetuslaatikko, 18
Kuljetus, 10
Kuljetuskotelo, 38

U
Ultraäänihaude, 17
Ultraäänipuhdistus, 21
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Käyttöikä, 26

V
Hyväksyntä, 4

W
Pesu-/desinfiointilaite, 11
Veden ainesosat, 8
Veden laatu, 8
Märkämenetelmä käyttövaiheessa, 10
Poimuttuminen, 9
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