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Ενδεδειγμένη συντήρηση εργαλείων 
9η έκδοση 2009 Χειρουργικά εργαλεία 
Χειρουργικά εργαλεία 
Εργαλεία μικροχειρουργικής 
Οδοντιατρικά εργαλεία 
Ηλεκτροκίνητα χειρουργικά συστήματα
Εργαλεία λαπαροσκοπικής χειρουργικής (MIS), άκαμπτα ενδοσκόπια και εργαλεία υψηλών συχνοτήτων (HF) 
Εύκαμπτα ενδοσκόπια και πρόσθετα εξαρτήματα 
Ελαστικά εργαλεία και συστήματα αναπνευστήρων

Προηγούμενες γερμανικές εκδόσεις:  Προηγούμενες εκδόσεις σε άλλες γλώσσες:
1η έκδοση, 1979  Πολωνικά, 1997, 8η έκδοση 2004, 8η αναθεωρημένη έκδοση 2006
2η έκδοση, 1983  Γαλλικά, 1999, 8η έκδοση 2004, 8η αναθεωρημένη έκδοση 2005
3η έκδοση, 1985  Ιταλικά, 1999, 8η έκδοση 2004, 8η αναθεωρημένη έκδοση 2005
4η έκδοση, 1990  Αγγλικά, 1999, 8η έκδοση 2004, 8η αναθεωρημένη έκδοση 2005
5η έκδοση, 1993  Ισπανικά, 1999, 8η έκδοση 2004
6η έκδοση, 1997  Ρωσικά, 2001, 8η έκδοση 2004, 8η αναθεωρημένη έκδοση 2006
7η έκδοση, 1999  Ιαπωνικά, 2003
8η έκδοση, 2004  Νορβηγικά, 8η έκδοση 2004
8η αναθεωρημένη έκδοση, 2005   Ολλανδικά, 8η έκδοση 2004

Τουρκικά, 8η έκδοση 2004, 8η αναθεωρημένη έκδοση 2006 
Ουγγρικά, 8η αναθεωρημένη έκδοση 2005 
Κινεζικά, 8η αναθεωρημένη έκδοση 2005 
Ρουμανικά, 8η αναθεωρημένη έκδοση 2005 
Τσεχικά, 8η αναθεωρημένη έκδοση 2006 
Κροατικά, 8η αναθεωρημένη έκδοση 2006 
Ινδονησιακά, 8η αναθεωρημένη έκδοση 2005

Τα εγχειρίδια αυτά είναι διαθέσιμα σε μορφή pdf για δωρεάν λήψη από τη διεύθυνση: www.a-k-i.org.
Στη διεύθυνση αυτή, θα βρείτε επίσης τους όρους πώλησης. Για παραγγελία των εγχειριδίων AKI επικοινωνήστε με τη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: bestellung@a-k-i.org.

Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Arbeitskreis Instrumenten-Aufbereitung [Ομάδα Εργασίας Προετοιμασίας 
Εργαλείων] (c) 2009 
Daimlerstraße 2
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κανενός μέρους του παρόντος εντύπου και σε οποιαδήποτε μορφή.
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Η Oμάδα Eργασίας 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: 

Ομάδα Προϊόντων Εργαλείων:  

Wolfgang Fuchs
Aesculap

Am Aesculap-Platz
D-78532 Tuttlingen
Τηλ.: +49 (0)7461-95 27 98

Helmi Henn
Wolf Endoskope

Postfach 1164 / 1165
D-75434 Knittlingen
Τηλ.: +49 (0)7043-35-144

Karl Leibinger
KLS Martin Group 

Gebrüder Martin
Kolbinger Straße 10 
D-78570 Mühlheim
Τηλ.: +49 (0)7463-838-110

Ursel Oelrich
Aesculap

Am Aesculap-Platz
D-78532 Tuttlingen
Τηλ.: +49 (0)7461-95 29 32

Dr. Ingo Haas
KLS Martin Group 

Gebrüder Martin 
Kolbinger Straße 10 
D-78570 Mühlheim
Τηλ.: +49 (0)7463-838-185

Ομάδα Προϊόντων Πλύσης-
Απολύμανσης & Αποστείρω-
σης: 

Dr. Holger Biering
Ecolab

Reisholzer Werftstraße 38-42 
D-40589 Düsseldorf
Τηλ.: +49 (0)211-9893-634

Rudolf Glasmacher
Ecolab

Reisholzer Werftstraße 38-42 
D-40589 Düsseldorf
Τηλ.: +49 (0)211-9893-668

Verona Schmidt
Chem. Fabrik Dr. Weigert 

Mühlenhagen 85 
D-20539 Hamburg
Τηλ.: +49 (0)40-78960-179

Dr. Jürgen Staffeldt
Chem. Fabrik Dr. Weigert 

Mühlenhagen 85 
D-20539 Hamburg
Τηλ.: +49 (0)40-78960-165

Ομάδα Προϊόντων Απολύμαν-
σης, Καθαρισμού και Φροντί-
δας: 

Hans Jörg Drouin
MMM

Daimlerstraße 2
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Τηλ.: +49 (0)6105-9240-12

Robert Eibl
MMM

Semmelweisstraße 6 
D-82152 Planegg
Τηλ.: +49 (0)89-89918-334

Dr. Winfried Michels
Miele

Carl-Miele-Straße 29 
D-33332 Gütersloh
Τηλ.: +49 (0)5241-89-1491

Michael Sedlag
Miele

Carl-Miele-Straße 29 
D-33332 Gütersloh
Τηλ.: +49 (0)5241-89-1461

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ειλικρινά όλα τα πρώην μέλη της AKI που δεν αναφέρονται παραπάνω για τη συμβολή 
τους στη διάταξη, το περιεχόμενο και τις συνεχείς προσθήκες στα εγχειρίδια AKI.
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Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: 

Claudia Schwieger
Heine Optotechnik 

Kientalstr. 7 
D-82211 Herrsching 
Τηλ.: +49 (0)8152-3 83 40

Prof. Dr. Ulrich Junghannß
Hochschule Anhalt (FH) 

Bernburger Straße 55
D-06366 Köthen
Τηλ.: +49 (0)3496-67 2553

Εκτός από τα μόνιμα μέλη της Ομάδας εργα-
σίας, τα παρακάτω άτομα συνέβαλαν στην 8η

έκδοση: 

Ενδοσκόπια και εργαλεία MIS: 

Dr. Birgit Kampf
Pentax Europe

D- 22527 Hamburg

Klaus Hebestreit
Aesculap

D-78532 Tuttlingen

Thomas Brümmer
Olympus Deutschland 

D-20097 Hamburg

Horst Weiss
Karl Storz

D-78532 Tuttlingen

Manuela von Lennep
Fujinon Europe

D-47877 Willich

Ελαστικά εργαλεία: 

Roland Maichel
Teleflex Medical GmbH 

Produktbereich Rüsch Care 
D-71394 Kernen

Ηλεκτροκίνητα χειρουργικά συστήματα: 

Rainer Häusler
Aesculap

D-78532 Tuttlingen

Marcus Schäfer
Aesculap

D-78532 Tuttlingen

Jenny Keicher
Synthes

D-79224 Freiburg-Umkirch

Υπέρηχοι: 

Stefan Bandelin
Bandelin

D-12207 Berlin

Επεξεργασία νερού: 

Dr. Herbert Bendlin
Technisches Sachverständigenbüro

(Γραφείο Τεχνικών Πραγματογνωμοσυνών) 
D-56235 Ransbach-Baumbach

093267_Office_Griechisch.indd   5 16.09.2009   12:47:54



Ενδεδειγμένη Συντήρηση Εργαλείων, 9η έκδοση 2009, www.a-k-i.org6

Ενδεδειγμένη συντήρηση εργαλείων 
Πίνακας περιεχομένων

Συντάκτες & Διευθύνσεις  4
Πρόλογος  8
Εισαγωγή  10
Εικονογράμματα  11

1.  Επιλογή υλικού κατασκευής και διαμόρφωση 
της κατασκευής  13

1.1  Επιλογή υλικού κατασκευής  13
1.2 Διαμόρφωση της κατασκευής  16
2.  Μέσα για την επεξεργασία  17
2.1  Νερό  17
2.2  Χημικά διεργασίας  20
3.  Τρόπος επεξεργασίας καινούριων εργαλείων  21
4.  Συστάσεις επεξεργασίας για επιστρεφόμενα προϊόντα  22
5.  Προετοιμασία για καθαρισμό και απολύμανση  23
6.  Χειροκίνητος και μηχανικός καθαρισμός και απολύμανση 26
6.1  Χειροκίνητος καθαρισμός/Καθαρισμός με απολύμανση  26
6.2  Μηχανικός καθαρισμός και απολύμανση  29
6.2.1  Μηχανικός καθαρισμός και θερμική απολύμανση  31
6.2.2  Μηχανικός καθαρισμός και θερμοχημική απολύμανση  32
6.2.3  Ομάδες εργαλείων που χρήζουν ειδικής επεξεργασίας  34
6.3  Καθαρισμός και απολύμανση με υπερήχους  36
7.  Τελική απολύμανση  39
8.  Έλεγχοι και φροντίδα  41
9.  Συσκευασία  47
10.  Αποστείρωση  48
10.1  Αποστείρωση με ατμό  49
10.2  Αποστείρωση με θερμό αέρα  51
10.3  Αποστείρωση χαμηλής θερμοκρασίας  52
11.  Αποθήκευση  53
11.1  Αποθήκευση μη αποστειρωμένων εργαλείων  53
11.2  Αποθήκευση αποστειρωμένων εργαλείων  54

093267_Office_Griechisch.indd   6 16.09.2009   12:47:54



Ενδεδειγμένη Συντήρηση Εργαλείων, 9η έκδοση 2009, www.a-k-i.org 7

12. Αλλαγές επιφάνειας, επικαθίσεις, διάβρωση, παλαίωση, 
διόγκωση και θραύση λόγω τάσης  55

12.1  Μέταλλο/Επικαθίσεις – Οργανικά υπολείμματα  55
12.2  Μέταλλο/Επικαθίσεις – Υπολείμματα χημικών διεργασίας  56
12.3  Μέταλλο/Επικαθίσεις – Κηλίδωση λόγω ασβέστη  57
12.4  Μέταλλο/Επικαθίσεις – Πυριτικά άλατα και άλλες ενώσεις

ανόργανων αλάτων  58
12.5  Μέταλλο/Επικαθίσεις – Αποχρωματισμός λόγω οξείδωσης  59
12.6  Μέταλλο/Επικαθίσεις – Αποχρωματισμός έγχρωμων 

στρωμάτων πλάσματος  61
12.7  Μέταλλο/Διάβρωση – Διάβρωση με βελονισμούς  62
12.8  Μέταλλο/Διάβρωση – Διάβρωση εκτριβής  63
12.9  Μέταλλο/Διάβρωση – Εργοδιάβρωση  64
12.10  Μέταλλο/Διάβρωση – Διάβρωση επιφάνειας  66
12.11  Μέταλλο/Διάβρωση – Διάβρωση εξ επαφής  67
12.12  Μέταλλο/Διάβρωση – Εξωτερική σκουριά και σκουριά 

λεπτού στρώματος/Επακόλουθη σκουριά  69
12.13  Μέταλλο/Διάβρωση – Διάβρωση με ρωγμές  70
12.14  Πλαστικό/Καουτσούκ - Παλαίωση  71
12.15  Πλαστικό -Ρητίνη φαινόλης/ Harex - Παλαίωση και 

ξεθώριασμα 72
12.16  Πλαστικό/Καουτσούκ - Διόγκωση  72
12.17  Πλαστικό – Ρωγμές τάσης  73
13.  Παραπομπές  74
14.  Συνημμένα  76

Όροι πώλησης AKI  79

093267_Office_Griechisch.indd   7 16.09.2009   12:47:54



Ενδεδειγμένη Συντήρηση Εργαλείων, 9η έκδοση 2009, www.a-k-i.org8

Πρόλογος
Αυτή είναι, 30 χρόνια μετά την εμφάνισή της πρώτης έκδοσης, τώρα ήδη η 9η 
έκδοση του «Ενδεδειγμένη Συντήρηση εργαλείων». Η νέα έκδοσή του είναι 
σαφής απόδειξη της σημασίας του, αλλά και του μεγάλου ενδιαφέροντος γι’ 
αυτό το «κόκκινο εγχειρίδιο».

Η διεθνής σημασία της αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι η προηγούμενη 
έκδοση έχει ήδη δημοσιευθεί σε 17 γλώσσες και σχεδιάζονται εκδόσεις και σε 
άλλες γλώσσες.

Η πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε το 1979 και σε μια εποχή όπου η «κεντρική» 
αποστείρωση ήταν ακόμη στα σπάργανα πρέπει να ήταν αρκετά προοδευτική. 
Από τότε η νέα επεξεργασία υπέστη μια θεμελιώδη μεταβολή.

Η επεξεργασία εργαλείων έχει εξελιχθεί από ένα μικρό προσάρτημα της 
αίθουσας χειρουργείου σε ένα ανεξάρτητο κεντρικό τμήμα CSSD (τμήμα κε-
ντρικής διαχείρισης αποστείρωσης),
-  μια μετάβαση από μια ανοιχτή περιοχή στην οποία διασταυρώνονταν άγρια 

μεταξύ τους οι πιο διαφορετικές δραστηριότητες και διαδικασίες σε ένα τμήμα 
με ένα αυστηρό διαχωρισμό σε διαφορετικές ζώνες,

-  μια μετάβαση από κυρίως χειρωνακτικές εργασίες στη μηχανική επεξεργασία 
εργαλείων και συσκευών,

- μια μετάβαση από την απεριόριστη και ανεξέλεγκτη επαναχρησιμοποίηση των 
ιατρικών εργαλείων που προορίζονται για μία χρήση στην υπεύθυνη επανα-
χρησιμοποίηση ή ακόμη και στην απαγόρευση της επαναχρησιμοποίησης,

-  μια μετάβαση από τη χρήση των χημικών και βιολογικών δεικτών στην φυσι-
κή επαλήθευση των διαδικασιών αποστείρωσης,

-  μια μετάβαση από ένα ποιοτικό έλεγχο στο τέλος της διαδικασίας αποστεί-
ρωσης στη διαρκή παρακολούθηση των επιμέρους βημάτων απολύμανσης, 
καθώς και

- η μετάβαση από ανειδίκευτο σε ειδικευμένο προσωπικό.

Με άλλα λόγια, η επεξεργασία των αποστειρωμένων υλικών έχει εξελιχθεί από 
τμήμα με κέντρο βάρους στη διαδικασία αποστείρωσης σε τμήμα με ολική 
«προσέγγιση νέας επεξεργασίας».

Η υλοποίηση όλων αυτών των αλλαγών δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρ-
χουν περιθώρια για περαιτέρω βελτιώσεις. Απεναντίας. Η εισαγωγή της 
ιχνηλασιμότητας και των συστημάτων ποιότητας, η συγκέντρωση αυτών των 
ειδικευμένων τμημάτων - ακόμη και έξω από το νοσοκομείο - σε συνδυασμό 
με οικονομικότερες και οικολογικότερες προσεγγίσεις καθώς και η αξιολόγηση 
διαφόρων μέτρων βάζουν νέες προκλήσεις.
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Είναι προφανές ότι το CSSD επιδιώκει την προετοιμασία μιας άκρως επαγ-
γελματικής υπηρεσίας σε νοσοκομειακό περιβάλλον, όπως αναμένεται. Παλιές 
διαδικασίες και μέθοδοι εργασίας ορθώς αμφισβητούνται. Οι παραδοσιακοί 
εμπειρικοί κανόνες δεν είναι πλέον αποδεκτοί. Όλες οι δραστηριότητές μας 
πρέπει να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες.

Αναμφισβήτητα, η «επεξεργασία εργαλείων σε ομάδα εργασίας» έχει συμβά-
λει σημαντικά σε αυτή την εξέλιξη του CSSD σε ένα υποδειγματικό τμήμα το 
οποίο βλέπουμε σήμερα μπροστά μας.

Στόχος αυτής της εξέλιξης και βασική δραστηριότητα του CSSD είναι και πα-
ραμένει η προετοιμασία ιατρικών προϊόντων της καλύτερης δυνατής ποιότητας 
για τον παροχέα υπηρεσιών και για τον ασθενή. Αυτό πρέπει να γίνεται με 
αναπαράξιμο τρόπο.

Αν και ο τίτλος αυτού του εγχειριδίου υποδηλώνει κάτι άλλο, όλες οι πτυχές 
της νέας επεξεργασίας των χειρουργικών εργαλείων εξετάζονται κατάλληλα. 
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι επικεντρώνεται στις ουσιαστικές πληρο-
φορίες. Βασικά γεγονότα συζητούνται και εξηγούνται ξεκάθαρα, με σαφήνεια 
και πρακτικά. Αυτό σημαίνει ότι λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη ο συσχετισμός με 
όσα πράγματι συμβαίνουν στην καθημερινή πρακτική. Όλα αυτά συνέβαλαν 
στο γεγονός ότι αυτό το εγχειρίδιο έγινε πρότυπο έργο, το οποίο συμβουλεύο-
νται συχνά στα τμήματα αποστείρωσης, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάπτυξης 
στο οποίο βρίσκονται εκείνη τη στιγμή.

Το εγχειρίδιο έχει συμβάλει σημαντικά στην επίλυση των πιο διαδεδομένων 
προβλημάτων επεξεργασίας και εξακολουθεί να το κάνει σήμερα. Ορθώς το 
κέντρο βάρους βρίσκεται στον «καθαρισμό», δηλαδή σε ένα από τα πιο σημα-
ντικά βήματα στη διαδικασία απολύμανσης.

Κάθε συμβολή, όσο μικρή κι αν είναι, που συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότη-
τας του τελικού προϊόντος, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως 
η επεξεργασία εργαλείων στην πράξη είναι ένα ορόσημο, το οποίο δείχνει το 
δρόμο προς την ενοποίηση των διαδικασιών στα τμήματα αποστείρωσης σε 
ολόκληρο τον κόσμο.

Wim Renders
Πρόεδρος του World Forum for Hospital Sterile Supply
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Εισαγωγή
Τα εργαλεία αποτελούν πολύτιμους πόρους ενός νοσοκομείου και αντιπρο-
σωπεύουν ένα σημαντικό μερίδιο των συνολικών δαπανών του. Η πρακτι-
κή εμπειρία που καταγράφεται στον παρόντα οδηγό σε συνδυασμό με μια 
περιγραφή των βασικών σχέσεων μεταξύ διαφόρων παραγόντων θα βοηθήσει 
τους χρήστες να διατηρήσουν τα εργαλεία πολλαπλών χρήσεων σε καλή κατά-
σταση και να διαφυλάξουν την αξία τους για πολλά χρόνια μέσω των κατάλλη-
λων διαδικασιών φροντίδας και συντήρησης. Σημειώνεται ότι τα συνιστώμενα 
μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευ-
αστή, τις σχετικές απαιτήσεις υγιεινής και τις επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες 
για την ασφάλεια στην εργασία.

Η επεξεργασία των εργαλείων καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τους κανονι-
σμούς της νομοθεσίας για τα ιατρικά προϊόντα, ενώ παρατηρείται μια γενικότε-
ρη τάση προς την εναρμόνιση των κανονισμών αυτών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πρέπει να τηρούνται, επίσης, οι ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, π.χ. οι Γερμα-
νικοί Κανονισμοί Χειριστή (Betreiberverordnung), που εφαρμόζουν την Οδηγία 
περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (MDD) που παρέχουν λεπτομερείς οδη-
γίες με τη μορφή μέτρων επαλήθευσης που θα πρέπει να εφαρμόζονται από 
το Κεντρικό Τμήμα Αποστείρωσης (CSSD). Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
αυτές μπορεί να διασφαλιστεί και να τεκμηριωθεί βέλτιστα στο πλαίσιο ενός 
συστήματος ποιότητας (QS). Καθώς η δομή του παρόντος «Κόκκινου Εγχει-
ριδίου» επικεντρώνεται κυρίως στις διαδικασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του 
προτύπου DIN EN ISO 17664, το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
απευθείας κατά την εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας (QS).
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Κεφάλαιο Κόκκινο Εγχειρίδιο Ενότητα Συστάσεις Ινστιτούτου RKI Ενότητα EN ISO 17664: 2007
1 Υλικά 
2 Μέσα που 

χρησιμοποιούνται για 
την επεξεργασία 

3 Καινούρια και 
επισκευασμένα εργαλεία 

4 Συστάσεις επεξεργασίας 
για επιστρεφόμενα 
προϊόντα 

5 Προετοιμασία για 
καθαρισμό και 
απολύμανση 

2.1 Επεξεργασία μη 
χρησιμοποιημένων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

3.3 Προετοιμασία στο 
χώρο χρήσης 

6.1 Χειροκίνητος 
καθαρισμός και 
απολύμανση 

2.2 Επεξεργασία 
χρησιμοποιημένων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

3.4 Προετοιμασία για 
καθαρισμό 

6.2 Μηχανικός καθαρισμός 
και απολύμανση 

3.5 Καθαρισμός 

6.3 Καθαρισμός και 
απολύμανση με 
υπερήχους 

2.2.1 Προετοιμασία για 
επεξεργασία, καθαρισμό/
απολύμανση, απόπλυση και 
στέγνωμα 

3.6 Απολύμανση 

7 Τελική απολύμανση 3.7 Στέγνωμα 
8 Έλεγχοι και φροντίδα 2.2.2 Έλεγχος τεχνικής-λειτουργικής 

ασφάλειας 
3.8 Έλεγχοι, συντήρηση, 

δοκιμές 
9 Συσκευασία 2.2.3 Συσκευασία 3.9 Συσκευασία 
10 Αποστείρωση 2.2.4 Αποστείρωση 3.10 Αποστείρωση 

2.2.5 
2.2.6 

Σήμανση 
Διάθεση 

2.2.7 Τεκμηρίωση 
11 Αποθήκευση 2.2.8 Μεταφορά και αποθήκευση 3.11 Αποθήκευση 
12 Αλλαγές επιφάνειας, 

επικαθίσεις, διάβρωση, 
παλαίωση, διόγκωση και 
θραύση λόγω τάσης 

• Απαιτήσεις υγιεινής κατά την επεξεργασία ιατρικών προϊόντων. Σύσταση. Ομοσπονδιακή εφημερίδα 
υγείας 44/2001, 1115-1126 

Σύγκριση δομής 
προτύπων DIN 
EN ISO 17664, 
συστάσεων 
Ινστιτούτου RKI 
και «Κόκκινου 
Εγχειριδίου» 

Χειρουργικά εργαλεία 

Εργαλεία μικροχειρουργικής

Οδοντιατρικά εργαλεία*

Ηλεκτροκίνητα χειρουργι-
κά συστήματα 

Εργαλεία λαπαροσκοπικής 
χειρουργικής (MIS), 
άκαμπτα ενδοσκόπια και 
εργαλεία υψηλών συχνοτή-
των (HF) 

Εύκαμπτα ενδοσκόπια και 
πρόσθετα εξαρτήματα 

Εύκαμπτα εργαλεία και
συστήματα αναπνευστήρων 

Κάθε ενότητα ξεκινά με τις οδηγίες χειρισμού των χειρουργικών εργαλείων, 
συμπεριλαμβανομένων γενικών οδηγιών για τις ομάδες προϊόντων που περι-
γράφονται παρακάτω. 

Ειδικές οδηγίες για αυτές τις ομάδες προϊόντων παρέχονται κάτω από τα 
ακόλουθα σύμβολα: 

*  για αναλυτικές πληροφορίες για την 
επεξεργασία των οδοντιατρικών 
εργαλείων βλ. μπροσούρα του AKI 
«Σωστή επεξεργασία εργαλείων στο 
οδοντιατρείο».
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Αυτές οι προσθήκες πρέπει όμως να εξετάζονται πάντα σε σχέση με τις γενι-
κές παρατηρήσεις για το εκάστοτε θέμα.

Η ευρέως διαδεδομένη, εσφαλμένη αντίληψη ότι τα εργαλεία από «χάλυβα 
υψηλής ποιότητας» ή από «ανοξείδωτο χάλυβα» είναι εξαιρετικά ανθεκτικά 
και δεν καταστρέφονται σχεδόν ποτέ θα πρέπει να αναθεωρηθεί: ακόμη και ο 
ανοξείδωτος χάλυβος μπορεί να υποστεί φθορά από διάφορες πιθανές αιτίες - 
είτε μηχανικές, είτε θερμικές είτε χημικές. 

Παρόλα αυτά, για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των εργαλείων σας από 
ανοξείδωτο χάλυβα και τη χρήση τους χωρίς προβλήματα, θα πρέπει να 
κατανοείτε τη φύση και τα χαρακτηριστικά των υλικών και να γνωρίζετε το σω-
στό τρόπο χειρισμού αυτών των προϊόντων. Τα εργαλεία μικροχειρουργικής 
πρέπει να υποβάλλονται σε ιδιαίτερα προσεκτική εκ νέου επεξεργασία. Λόγω 
των απαιτήσεων των εφαρμογών, τα εργαλεία αυτά είναι εξαιρετικά ευπαθή 
και περιλαμβάνουν ιδιαίτερα ευαίσθητα λειτουργικά εξαρτήματα. 

Επίσης, τα οδοντιατρικά εργαλεία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής λόγω της 
μεγάλης ποικιλίας τους και των ειδικών υλικών που χρησιμοποιούνται για κάθε 
περίπτωση. 

Το ίδιο ισχύει για μεμονωμένα εξαρτήματα ηλεκτροκίνητων χειρουργικών 
συστημάτων, ιδιαίτερα εκείνων που πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε απο-
στειρωμένες συνθήκες και, συνεπώς, πρέπει να υποβάλλονται σε καθαρισμό 
και εκ νέου αποστείρωση μετά τη χρήση, όπως κινητήρες χειρός (πνευματικοί 
κινητήρες και μικροκινητήρες). 

Άλλες ομάδες εργαλείων για τις οποίες παρέχονται ειδικές οδηγίες επεξεργα-
σίας στον παρόντα οδηγό είναι τα εργαλεία MIS, τα άκαμπτα ενδοσκόπια, τα 
εργαλεία HF, τα εύκαμπτα ενδοσκόπια και τα εύκαμπτα εργαλεία. 

Οι χρήστες ιατροτεχνολογικών προϊόντων αναμένουν, αναμφίβολα, από κα-
ταξιωμένους κατασκευαστές να επιδεικνύουν τη μέγιστη προσοχή τόσο στην 
επιλογή των κατάλληλων υλικών όσο και στην κατασκευή του προϊόντος. Για 
το λόγο αυτό, ο χρήστης μπορεί να είναι βέβαιος ότι τα ιατροτεχνολογικά προ-
ϊόντα έχουν προσαρμοστεί στο βέλτιστο βαθμό για τον προοριζόμενο σκοπό 
τους και ότι παρέχουν εξαιρετική λειτουργικότητα. Ωστόσο, για τη μακροχρόνια 
διατήρηση της αξίας των εργαλείων, απαιτείται η σημαντική συμβολή του ίδιου 
του χρήστη, δηλ. με την εφαρμογή των σωστών διαδικασιών επεξεργασίας και 
φροντίδας. Ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο αποτελεί αντικεί-
μενο του παρόντος οδηγού. 

Αναλώσιμα εργαλεία Τα αναλώσιμα εργαλεία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ποτέ περισσότε-
ρες από μία φορές, καθώς η σχετική δήλωση συμμόρφωσης των εργαλείων 
αυτών ισχύει για μία μόνο χρήση! Συνεπώς, ο παρών οδηγός δεν αναφέρεται 
και δεν παρέχει οδηγίες για τα εργαλεία αυτά. 
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Γενικές σημειώσεις 
και οδηγίες 

Κατά κανόνα, η εκ νέου επεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων περιλαμ-
βάνει τις εξής διαδικασίες: 

Προετοιμασία (προεπεξεργασία, συλλογή, προκαθαρισμός και αποσυναρ-■
μολόγηση των εργαλείων, ανάλογα με την περίπτωση) 
Καθαρισμός, απολύμανση, τελική απόπλυση, στέγνωμα (εάν απαιτείται) ■
Οπτικός έλεγχος της καθαριότητας και της κατάστασης του υλικού ■
Φροντίδα και επισκευή, εάν απαιτείται ■
Δοκιμή λειτουργίας ■
Σήμανση ■
Συσκευασία και αποστείρωση, εάν απαιτείται, έγκριση για εκ νέου χρήση ■
και αποθήκευση 

Οι εθνικοί κανονισμοί, όπως οι Γερμανικοί Κανονισμοί Χειριστή σχετικά με 
τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και οι συστάσεις του Ινστιτούτου Robert Koch 
(RKI) με τίτλο „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von 
Medizinprodukten“ [Απαιτήσεις υγιεινής που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την 
εκ νέου επεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων] επιβάλλουν τη διεξα-
γωγή ποιοτικών ελέγχων στις διαδικασίες αυτές. Ο κάτοχος/χειριστής είναι 
υπεύθυνος για την αξιολόγηση των κινδύνων, την ταξινόμηση των διαφόρων 
περιοχών κινδύνου, την παροχή έγγραφων τυπικών οδηγιών εργασίας που 
περιγράφουν με σαφήνεια κάθε στάδιο της διαδικασίας, καθώς και επαρκούς 
τεκμηρίωσης. Οι εγκεκριμένες διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και 
αποστείρωσης, που συμπληρώνονται από ειδικές οδηγίες για τη φόρτωση των 
συσκευών πλύσης-απολύμανσης (W/D) και των κλιβάνων, αποτελούν απαραί-
τητες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας. 

Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή που παρέχονται στο εγχει-
ρίδιο οδηγιών, καθώς η μη τήρηση των οδηγιών αυτών ενδέχεται να οδηγή-
σει σε δαπανηρές αντικαταστάσεις ή επισκευές, ενώ η εσφαλμένη εκ νέου 
επεξεργασία ή φθορά του προϊόντος ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τον ασθενή 
ή τρίτα άτομα. Συνιστάται η επικοινωνία με τον κατασκευαστή σε περίπτωση 
αμφιβολιών. 

Η εκ νέου μηχανική επεξεργασία με θερμική απολύμανση και αποστείρωση με 
ατμό είναι οι συνιστώμενες μέθοδοι. 

1.   Επιλογή υλικού κατασκευής και 
διαμόρφωση της κατασκευής

1.1  Επιλογή υλικού κατασκευής
Κατά την κατασκευή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ο κατασκευαστής 
πρέπει να φροντίσει ώστε οι συσκευές να είναι κατάλληλες για την προοριζό-
μενη χρήση τους, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό, την κατασκευή και το 
φινίρισμα, αλλά και την επιλογή των κατάλληλων υλικών. Χαρακτική χρώματος - μαρτενσιτική 

μικροδομή ανθεκτικού στη διάβρωση 
σκληρυμένου χάλυβα εργαλείων  
(μεγέθυνση 500 φορές)
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Αντίσταση στη διάβρωση/ παθη-
τικό στρώμα 

Για τα χειρουργικά εργαλεία, μόνο ο ανοξείδωτος χάλυβας (σκληρυμένος, με 
αντοχή στη διάβρωση) πληροί συνήθως τις αυστηρές απαιτήσεις σε ό,τι αφο-
ρά την ελαστικότητα, την αντοχή, την ακαμψία, τα χαρακτηριστικά λεπίδας, την 
αντίσταση στη φθορά και τη μέγιστη αντίσταση στη διάβρωση. 

Η αντίσταση στη διάβρωση του ανοξείδωτου χάλυβα εξαρτάται κυρίως από 
την ποιότητα και το πάχος του παθητικού στρώματος. Πρόκειται για ένα 
προστατευτικό στρώμα από οξείδιο του σιδήρου/χρωμίου που δημιουργείται 
από τη χημική αντίδραση μεταξύ του χρωμίου στο κράμα χάλυβα (τουλάχι-
στον 12%) και του οξυγόνου στον αέρα περιβάλλοντος. Το στρώμα αυτό δεν 
επηρεάζεται από το ειδικό φινίρισμα της επιφάνειας του προϊόντος (ματ ή 
εξαιρετικά γυαλιστερό). Στην πραγματικότητα, ο σχηματισμός και η ανάπτυξη 
του στρώματος επηρεάζεται από τους ακόλουθους παράγοντες: 

Σύνθεση του κράματος ■
Μικροδομή του υλικού, που επηρεάζεται από τη θερμική επεξεργασία (π.χ. ■
σφυρηλάτηση, σκλήρυνση, ανόπτηση, ηλεκτροσυγκόλληση, συγκόλληση) 
Φινίρισμα και κατάσταση επιφάνειας, π.χ. τραχύτητα ή ομαλότητα ■
Συνθήκες χειρισμού και εκ νέου επεξεργασίας ■
Διάρκεια ζωής και αριθμός κύκλων εκ νέου επεξεργασίας ■

Οι χλωριούχες ενώσεις είναι 
επικίνδυνες! 

Τα παθητικά στρώματα είναι εξαιρετικά ανθεκτικά σε πολλές χημικές ουσίες. 
Μεταξύ των ελάχιστων ενώσεων που προσβάλλουν και καταστρέφουν αυτό το 
στρώμα είναι τα άλατα αλογόνου (αλογονίδια), ενώ οι πιο κοινές και επικίνδυ-
νες ενώσεις είναι οι χλωριούχες. Οι χλωριούχες ενώσεις αντιδρούν συνήθως 
με το παθητικό στρώμα σε μια διαδικασία που οδηγεί στη γνωστή φθορά 
που προκαλείται από το χλώριο και ονομάζεται «διάβρωση με βελονισμούς». 
Ανάλογα με τη συγκέντρωση χλωριούχων ουσιών, η φθορά που προκαλείται 
μπορεί να ποικίλλει από μερικά σποραδικά σημεία προσβολής (μικρές, μαύ-
ρες κουκκίδες) έως την πλήρη φθορά της επιφάνειας του εργαλείου με οπές 
μεγάλων διαστάσεων και βάθους. 

Οι χλωριούχες ενώσεις προκαλούν επίσης «εργοδιάβρωση». Με βάση τους 
παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω, σε κάθε παθητικό στρώμα υπάρ-
χουν περιοχές με ειδική κρυσταλλογραφική δομή όπου το παθητικό στρώμα 
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στη διάβρωση, ειδικά σε υγρό ή υδάτινο περιβάλλον. 

Όταν η διάρκεια ζωής είναι αυξημένη, το παθητικό στρώμα είναι συνήθως 
μεγάλου πάχους. Σύμφωνα με την εμπειρία, το γεγονός αυτό προκαλεί μείωση 
της διάβρωσης, καθώς οι πιθανότητες διείσδυσης των χλωριούχων ουσιών σε 
μεγάλο βάθος στο μη προστατευμένο υλικό βάσης είναι περιορισμένες. 

Πηγές χλωριούχων ενώσεων κατά τον κύκλο χρήσης και επεξεργασίας των 
εργαλείων: 

Περιεκτικότητα φρέσκου νερού σε χλωριούχες ενώσεις (ανάλογα με την ■
πηγή τροφοδοσίας) 
Ανεπαρκής απιονισμός του νερού που χρησιμοποιείται για την τελική από-■
πλυση και την αποστείρωση με ατμό 

αστραφτερά γυαλισμένο/ 
ηλεκτρονικά γυαλισμένο

ματ/ βουρτσισμένο

ματ/
αποστιλπνωμένο σαν 
γυάλινη χάντρα

Φινιρίσματα σε εργαλεία

Μικροσκοπική λήψη, εμφάνιση 
διάβρωσης με βελονισμούς που 
οφείλεται στις χλωριούχες ενώσεις
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Μεταφορά, διαρροή ή εκροή αλάτων αναγέννησης από εναλλάκτες ιόντων ■
που χρησιμοποιούνται για αποσκλήρυνση του νερού 
Χρήση μη επιτρεπόμενων προϊόντων ή εσφαλμένη χρήση τους στην επε-■
ξεργασία των χειρουργικών εργαλείων 
Ισοτονικά διαλύματα (π.χ. αλατούχο φυσιολογικό διάλυμα), διαλύματα ■
χάραξης και φάρμακα. 
Αποξηραμένα οργανικά υπολείμματα (σωματικά υγρά, όπως αίμα, σάλιο, ■
ιδρώτας) στις επιφάνειες 
Ρούχα, πανιά, υλικά συσκευασίας.■

Η διάβρωση με βελονισμούς και η εργοδιάβρωση παρατηρούνται σπάνια ή 
σχεδόν ποτέ σε περιβάλλον χωρίς χλωριούχες ενώσεις ή με χαμηλά επίπε-
δα χλωριούχων ενώσεων. Το γεγονός αυτός δεν εξαρτάται από το βαθμό 
στιλπνότητας και το παθητικό στρώμα της επιφάνειας του εργαλείου. Εάν η 
διάβρωση παρατηρείται μόνο σε καινούρια εργαλεία που έχουν υποβληθεί σε 
επεξεργασία στον ίδιο κύκλο με παλαιότερα εργαλεία, οφείλεται ενδεχομένως 
στις συνθήκες επεξεργασίας του εργαλείου. Σε όλες τις περιπτώσεις που 
έχουν εξεταστεί έως σήμερα, η επεξεργασία είχε λάβει χώρα υπό συνθήκες 
που προσέγγιζαν, μεμονωμένα ή συλλογικά, ή υπερέβαιναν τα όρια ασφαλεί-
ας της διαδικασίας. 

Εκτός από το χρωμιούχο χάλυβα θερμικής επεξεργασίας (τυποποίηση σύμφωνα 
με το πρότυπο DIN EN ISO 7153-1), για την κατασκευή εργαλείων χρησιμοποι-
είται επίσης μη σκληρυμένος χρωμιούχος χάλυβας με τροποποιημένη περιεκτι-
κότητα σε χρώμιο και χρωμιονικελιούχος χάλυβας, με αντοχή στη διάβρωση και 
τα οξέα. Ωστόσο, οι μηχανικές τους ιδιότητες είναι περιορισμένες και, συνεπώς, η 
χρήση αυτών των τύπων χάλυβα περιορίζεται σε συγκεκριμένα εργαλεία. 

Για τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην ενδοσκόπηση και στη λαπα-
ροσκοπική χειρουργική, χρησιμοποιούνται διάφορα υλικά, ανάλογα με την 
τεχνική εφαρμογής και το σχεδιασμό του κάθε εργαλείου. Τα πιο σημαντικά 
υλικά είναι τα εξής: 

Ανθεκτικός στη διάβρωση και τα οξέα χρωμιονικελιούχος χάλυβας   ■
(χρησιμοποιείται επίσης ως υλικό συγκόλλησης) 
Καθαρό τιτάνιο ή κράμα τιτανίου ■
Μη σιδηρούχα κράματα βαρέων μετάλλων με φινίρισμα επιφάνειας   ■
(π.χ. επιχρωμιωμένος/επινικελωμένος ορείχαλκος)
Ελαφρά μέταλλα (π.χ. ανοδιωμένο αλουμίνιο) ■
Μη ανθεκτικός στη διάβρωση χάλυβας (π.χ. για συγκροτήματα και εξαρτή-■
ματα με επικάλυψη) 
Γυαλί (για οπτικά συστήματα) ■
Κεραμικά ■
Τσιμέντο και άλλα συγκολλητικά μέσα ■
Υλικό συγκόλλησης ■
Πλαστικά και καουτσούκ ■

Άλας αναγέννησης που περιείχε 
χλωριούχες ενώσεις προκάλεσε μαζική 
επίθεση διάβρωσης με βελονισμούς 
στην επιφάνεια των εργαλείων. Αιτία: μη 
στεγανή σύνδεση του εναλλάκτη ιόντων 
στη ΣΚΑ.

Χαρακτική χρώματος - ωστενιτική 
μικροδομή ανθεκτικού στη 
διάβρωση και στα οξέα χάλυβα 
εργαλείων (ανάλυση 500 φορές)
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Ανάλογα με το συνδυασμό των 
υλικών που χρησιμοποιούνται 
ενδέχεται να απαιτούνται ειδι-
κές διαδικασίες.

Ο συνδυασμός αυτών των εξαιρετικά διαφορετικών υλικών σε ένα συγκεκριμέ-
νο εργαλείο θέτει περιορισμούς για τις διαδικασίες επεξεργασίας. Αυτό σημαί-
νει ότι ενδέχεται να απαιτείται ειδική επεξεργασία για τα στοιχεία αυτά, εκτός 
από την τυποποιημένη επεξεργασία των εργαλείων. Αυτές περιγράφονται από 
τον κατασκευαστή στις οδηγίες χρήσης.

Λόγω των απαιτήσεων σχεδιασμού και εφαρμογής των εύκαμπτων εργαλείων 
και των συστημάτων αναπνευστήρων είναι επίσης απαραίτητος ο συνδυα-
σμός διαφόρων υλικών (τα οποία είναι σχεδόν πανομοιότυπα με εκείνα που 
χρησιμοποιούνται για τα ενδοσκόπια). Στην περίπτωση αυτή, τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι το καουτσούκ και το λατέξ (βασίζεται σε φυ-
σικό καουτσούκ) και διάφορα συνθετικά υλικά, ειδικά τα ελαστομερή σιλικόνης 
(ή το καουτσούκ σιλικόνης). 

Για τα ηλεκτροκίνητα χειρουργικά συστήματα, χρησιμοποιούνται όλα τα υλικά 
που περιγράφονται στον παρόντα οδηγό λόγω των σχετικών απαιτήσεων σχεδι-
ασμού και κατασκευής. Για παράδειγμα, ο ανοξείδωτος, χρωμιούχος χάλυβας 
θερμικής επεξεργασίας χρησιμοποιείται για μύτες τρυπανιών, κόφτες, φρέζες, 
λεπίδες πριονιών και εξαρτήματα μηχανισμού κίνησης, ενώ πλαστικά υλικά με 
δυνατότητα αποστείρωσης χρησιμοποιούνται συνήθως για λαβές, διακόπτες, 
εξαρτήματα μηχανισμού κίνησης ή καλώδια και εύκαμπτους σωλήνες. 

Ενδέχεται να απαιτούνται ειδικές μέθοδοι επεξεργασίας για επιχρισμένα περι-
βλήματα από μη κραματοποιημένο φύλλο χάλυβα, χειρολαβές με χρωματισμέ-
νες διαβαθμίσεις (υποδεικνύουν ταχύτητες) ή περιβλήματα από ανοδιωμένο 
αλουμίνιο (χρησιμοποιούνται για χειρολαβές και υποδοχές). Για συστάσεις 
σχετικά με την κατάλληλη επεξεργασία, ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευ-
αστή. Εκτός από τις ειδικές απαιτήσεις επεξεργασίας, για άξονες υψηλής 
αντοχής απαιτείται επίσης λίπανση, καθώς για τα εξαρτήματα έδρασης και μη-
χανισμού κίνησης από ανοξείδωτο χάλυβα (και σε ορισμένες περιπτώσεις για 
εξαρτήματα από μη ανοξείδωτο χάλυβα βαφής και επαναφοράς ή μπρούντζο). 

1.2  Διαμόρφωση της κατασκευής
Η δυνατότητα επεξεργασίας των ιατρικών προϊόντων έχει μεγάλη σημασία 
για την ασφάλεια των ασθενών και των χρηστών. Η υλοποίηση μιας καλής 
δυνατότητας επεξεργασίας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ήδη κατά την ανά-
πτυξη ενός ιατρικού προϊόντος. Βεβαίως στο επίκεντρο δεν βρίσκεται μόνο η 
επεξεργασία, αλλά και η λειτουργικότητα. Συχνά ο απαραίτητος μηχανισμός 
πρέπει να στεγαστεί στο μικρότερο χώρο για να επιβαρύνει τον ασθενή όσο το 
δυνατό λιγότερο.

Βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού μπορούν να επιτευχθούν όταν το ιατρικό 
προϊόν μπορεί να αποσυναρμολογηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Ωστό-
σο και εδώ υπάρχουν όρια. Σε πολλά ιατρικά προϊόντα, όπως π.χ. αρθρωτά 
εργαλεία στη λαπαροσκοπική χειρουργική, με διάμετρο κάτω από 3 mm, 
δύσκολα μπορεί να υλοποιηθεί η δυνατότητα αποσυναρμολόγησης, αφού μετά 
βίας μπορεί να επιτευχθεί η αποσυναρμολόγηση και η συναρμολόγηση αυτών 
των λεπτών εξαρτημάτων από το χρήστη. Ένα ακόμη σημαντικό σημείο είναι 
η επιλογή των υλικών και των τεχνικών σύνδεσης. Επειδή η αποστείρωση με 
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ατμό στους 134 °C αποτελεί την κύρια μέθοδο αποστείρωσης, τα χρησιμοποι-
ούμενα υλικά πρέπει να είναι ανθεκτικά σε αυτή τη θερμοκρασία. Μία ακόμη 
απαίτηση στα επιλεγμένα υλικά είναι η αλκαλική αντοχή σε περιοχές χρήσης 
με πιθανή μόλυνση από πρίον.

Για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα της επεξεργασίας, είναι απαραί-
τητο όλοι οι συμμετέχοντες να συνεργάζονται στενά: από τον κατασκευαστή 
ιατρικών προϊόντων, μέχρι τον κατασκευαστή αυτόματων μηχανημάτων 
καθαρισμού/ απολύμανσης και αποστειρωτών και τον παραγωγό χημικών δι-
εργασίας. Κατά την προμήθεια ιατρικών προϊόντων συνιστάται να εμπλέκονται 
έγκαιρα οι υπεύθυνοι της επεξεργασίας των εργαλείων.

2.  Μέσα για την επεξεργασία  
2.1  Νερό

Η ποιότητα του νερού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των εργαλεί-
ων έχει σημαντική επίδραση στη μείωση της αξίας τους. 

Το νερό χρησιμοποιείται για διάφορες λειτουργίες στη διαδικασία επεξεργασί-
ας, όπως: 

Διαλύει τα καθαριστικά και άλλα μέσα επεξεργασίας.■
Μεταδίδει μηχανικές δυνάμεις και μεταφέρει θερμότητα στην επιφάνεια των ■
στοιχείων που υποβάλλονται σε πλύση.
Διαλύει τους διαλυτούς ρύπους και ακαθαρσίες.■
Απομακρύνει διαλύματα καθαρισμού και επεξεργασίας.■
Κάνει θερμική απολύμανση στη μηχανική επεξεργασία.■
Χρησιμοποιείται για αποστείρωση με ατμό.■

Χρησιμοποιείτε νερό κατάλ-
ληλης ποιότητας!

Η μη κατάλληλη σύνθεση του νερού μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο 
στη διαδικασία επεξεργασίας όσο και στην εμφάνιση των εργαλείων και των 
υλικών. Για το λόγο αυτό, η ποιότητα του νερού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
κατά το σχεδιασμό επιτόπιων υδραυλικών εγκαταστάσεων. 

Παρόλο που το φυσικό νερό περιέχει διαλυμένα άλατα, οι συγκεντρώσεις ποι-
κίλουν ανάλογα με την πηγή του νερού και τον τρόπο συλλογής του. 

Ανάλογα με τη σκληρότητα και τη θερμοκρασία του νερού, το φρέσκο νερό 
που χρησιμοποιείται μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό ενός σκληρού 
στρώματος (επικαθίσεις ασβέστη και αλάτων) που δεν διαλύεται εύκολα. Είναι, 
επίσης, πιθανό να εμφανιστεί διάβρωση κάτω από αυτές τις επικαθίσεις. 
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Οι επικαθίσεις αλάτων είναι διαλυτές σε οξέα και, συνεπώς, μπορούν να αφαι-
ρεθούν με καθαριστικά με βάση οξέα. Ωστόσο, πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες 
του κατασκευαστή σχετικά με τη συμβατότητα των υλικών. 

Στο αποσκληρυμένο νερό, τα αποκαλούμενα σκληρυντικά αντικαθίστανται από 
άλατα νατρίου, με αποτέλεσμα να μη μειώνεται η συνολική επιβάρυνση με 
συστατικά του νερού.

Στο αποσκληρυμένο νερό, η αλκαλικότητα μπορεί να αυξηθεί σημαντικά 
συναρτήσει της θερμοκρασίας και του χρόνου. Ειδικά στην περίπτωση της 
θερμικής απολύμανσης στην τελική απόπλυση οι επιφάνειες από αλουμίνιο 
μπορούν να προσβληθούν.

Κατά την εξάτμιση του νερού, συστατικά του νερού παραμένουν ως ορατό, 
ορυκτό στερεό υπόλειμμα. Ιδίως οι διαλυμένες στο νερό χλωριούχες ενώσεις 
είναι κρίσιμης σημασίας, διότι σε υψηλότερες συγκεντρώσεις για παράδειγμα 
μπορούν να προκαλέσουν φάγωμα ακόμη και σε εργαλεία από ανοξείδωτο 
χάλυβα.

Σε γενικές γραμμές, ο κίνδυνος διάβρωσης με βελονισμούς που οφείλεται στις 
χλωριούχες ενώσεις αυξάνεται όταν:

Αυξάνεται η περιεκτικότητα σε χλωριούχες ενώσεις,■
Αυξάνεται η θερμοκρασία,■
Μειώνεται η τιμή pH,■
Αυξάνεται ο χρόνος έκθεσης,■
Το στέγνωμα είναι ανεπαρκές,■
Συγκεντρώνονται χλωριούχες ενώσεις λόγω προσκόλλησης αποξηραμέ-■
νων υπολειμμάτων στις επιφάνειες του εργαλείου μετά την εξάτμιση.

Η σχέση μεταξύ της περιεκτικότητας του νερού σε χλωριούχες ενώσεις και της 
διάβρωσης με βελονισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι προβλέψιμη. 
Με βάση την εμπειρία, η πιθανότητα εμφάνισης διάβρωσης με βελονισμούς 
είναι χαμηλή, εφόσον η περιεκτικότητα σε χλωριούχες ενώσεις δεν υπερβαίνει 
τα 120 mg/l περίπου (ισοδυναμεί με 200 mg/l NaCl) σε θερμοκρασία δωματί-
ου. Ωστόσο, όταν αυξάνονται οι συγκεντρώσεις χλωριούχων ενώσεων, αυξά-
νεται σημαντικά και ο κίνδυνος διάβρωσης με βελονισμούς. Επίσης, θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι όταν το νερό εξατμίζεται κατά τη διαδικασία στεγνώματος, 
η περιεκτικότητα των σταγόνων νερού σε χλωριούχες ενώσεις ενδέχεται να 
υπερβεί σημαντικά το όριο των 120 mg/l.

Για να αποφευχθούν οι υπερβολικές συγκεντρώσεις χλωριούχων ενώσεων και 
η επακόλουθη διάβρωση με βελονισμούς, συνιστάται η χρήση πλήρως απιονι-
σμένου νερού για την τελική απόπλυση.

Άλλα συστατικά μπορούν ήδη σε χαμηλές συγκεντρώσεις να προκαλέσουν 
καφέ, μπλε, γκριζόμαυρους ή ιριδίζοντες αποχρωματισμούς. Τέτοιοι αποχρω-
ματισμοί μπορούν να προκληθούν π.χ. από πυριτικά άλατα/ διοξείδιο του 
πυριτίου καθώς και από ενώσεις των στοιχείων σίδηρο, χαλκός, μαγγάνιο.

Το αλουμίνιο μπορεί 
να προσβληθεί από το 
αποσκληρυμένο νερό.

Οι χλωριούχες ενώσεις είναι 
επικίνδυνες!

Διάβρωση με βελονισμούς στο 
εργαλείο από χλωριούχες ενώσεις 
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Εκτός από τα φυσικά συστατικά του, το πόσιμο νερό περιέχει, ορισμένες φο-
ρές, σκουριά που προέρχεται συνήθως από διαβρωμένες σωληνώσεις. Κατά 
τη διάρκεια του κύκλου επεξεργασίας, η σκουριά αυτή προσκολλάται συνήθως 
στα εργαλεία και προκαλεί κηλίδες σκουριάς (εξωτερική σκουριά) και επακό-
λουθη διάβρωση.

Η χρήση πλήρως απιονισμένου νερού στην τελική απόπλυση δεν συνιστάται 
απλώς για τους λόγους που περιγράφηκαν παραπάνω (π.χ. αποτροπή διά-
βρωσης λόγω χλωριούχων ενώσεων), αλλά για το λόγο επίσης ότι συμβάλλει 
στη διατήρηση των επιφανειών των εργαλείων χωρίς κηλίδες και αποχρωματι-
σμούς και σταθεροποιεί τις επιφάνειες από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Το πλήρως 
απιονισμένο νερό για την τελική απόπλυση δεν αφήνει επίσης κρυσταλλικά 
κατάλοιπα στεγνώματος που θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τις 
μετέπειτα διαδικασίες αποστείρωσης σε χαμηλή θερμοκρασία.

Καθώς επί του παρόντος δεν υπάρχει κάποιο ειδικό πρότυπο σχετικά με τη 
χρήση πλήρως απιονισμένου νερού στις διαδικασίες μηχανικής επεξεργασίας, 
συνιστάται η χρήση νερού ποιότητας τροφοδοσίας λέβητα για συσκευές πλύ-
σης-απολύμανσης που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία ιατροτεχνολογι-
κών προϊόντων (όπως ορίζεται στο πρότυπο DIN EN 285, Παράρτημα B).

Ακαθαρσίες στο νερό τροφοδοσίας για μια αντιστοιχισμένη ατμογεννήτρια
Ουσία/ ιδιότητα Νερό τροφοδοσίας 
Υπολείμματα εξάτμισης ≤10 mg/l 
Διοξείδιο του πυριτίου, SiO2 ≤1 mg/l 
Σίδηρος ≤0,2 mg/l 
Κάδμιο ≤0,005 mg/l
Μόλυβδος ≤0,05 mg/l 
Ίχνη βαρέων μετάλλων, εκτός από σίδηρο, κάδμιο, μόλυβδο ≤0,1 mg/l 
Χλωριούχες ενώσεις (Cl--) ≤2 mg/l 
Φωσφορικά άλατα (P2O5) ≤0,5 mg/l 
Αγωγιμότητα (στους 25°C)* ≤ 5μS/cm
Τιμή pH (βαθμός οξύτητας) 5 έως 7,5
Χρώμα άχρωμο διαυγές 

χωρίς υπολείμματα 
Σκληρότητα Σ (ιόντα αλκαλικών γαιών) ≤0,02 mmol/l 

*Κατά παρέκκλιση από αυτό τον πίνακα, εμπειρικές τιμές δείχνουν ότι είναι 
ανεκτή αγωγιμότητα περίπου 15μS/cm.

Εάν στην παραγωγή του πλήρως απιονισμένου νερού χρησιμοποιούνται 
εναλλάκτες ιόντων, ενδέχεται να εμφανιστούν αποχρωματισμοί με τη μορφή 
υαλώματος λόγω της ειδικής συμπεριφοράς του πυριτικού οξέος. Το φαινό-
μενο αυτό δεν μπορεί να ελεγχθεί με την τιμή αγωγιμότητας στη διαδικασία 
αναγέννησης! Στην περίπτωση αυτή, συμβουλευτείτε έναν πραγματογνώμονα. 

Συστατικά του νερού, όπως 
διοξείδιο του πυριτίου, 
μπορούν να προκαλέσουν 
αποχρωματισμούς.

Αποχρωματισμένα εργαλεία 
από πυριτικό οξύ

Αποχρωματισμένες επιφανείες 
των λαβών νυστεριού

Πλήρως απιονισμένο νερό για 
την τελική απόπλυση!

Παρατήρηση: Η τήρηση πρέπει να 
ελεγχθεί σύμφωνα με αναγνωρισμένες 
αναλυτικές διαδικασίες.

Πηγή: Πρότυπο EN 285, έκδοση 2006
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Για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας και για την επίτευξη σταθερής ποιότη-
τας των αποτελεσμάτων, συνιστάται η χρήση πλήρως αφαλατωμένου νερού 
σε όλα τα στάδια του προγράμματος.

2.2 Χημικά διεργασίας
Τα χημικά διεργασίας για την επεξεργασία ιατρικών εργαλείων στην Ευρώπη 
πρέπει να αναπτύσσονται, να ελέγχονται και να κατασκευάζονται σύμφωνα με 
την ευρωπαϊκή οδηγία για τα ιατρικά προϊόντα [20].

Τα καθαριστικά, τα εξουδετερωτικά και τα μέσα τελικής απόπλυσης και ■
φροντίδας υπάγονται στην κατηγορία Ι ως ιατρικά προϊόντα, τα οποία 
σημαίνονται με σήμα CE στην ετικέτα.
Τα χημικά διεργασίας με αντιμικροβιακή δράση, τα οποία χρησιμοποιούνται ■
για απολυμαντικό καθαρισμό ή για χειροκίνητη ή μηχανική τελική απολύμαν-
ση σε θερμοκρασία δωματίου ή σε αυξημένη θερμοκρασία, στην Ευρώπη 
υπάγονται στην κατηγορία II a ως ιατρικά προϊόντα, τα οποία σημαίνονται 
με σήμα CE συνδεδεμένο με τετραψήφιο αριθμό για την αναγνώριση του 
υπεύθυνου κοινοποιημένου οργανισμού («Notified Body»).

Από τον κατασκευαστή των χημικών διεργασίας πρέπει να βελτιστοποιηθεί 
στο στάδιο ανάπτυξης η σύνθεση των προϊόντων όσον αφορά τα προς επίτευ-
ξη αποτελέσματα χρήσης, όπως π.χ. η ισχύς καθαρισμού, η αντιμικροβιακή 
δράση ή οι ιδιότητες φροντίδας, αφού ληφθεί υπόψη η ανοχή στα υλικά που 
χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των οργάνων καθώς και η βιοσυμβατό-
τητα των ενδεχομένως προσκολλημένων υπολειμμάτων με τους ανθρώπινους 
ιστούς στον τόπο χρήσης του εργαλείου. Η συμβατότητα των υλικών πρέπει 
να αποδειχθεί από τον κατασκευαστή των χημικών διεργασίας, ενδεχομένως 
σε συνεργασία με τον κατασκευαστή των αντίστοιχων ιατρικών εργαλείων. Η 
βιοσυμβατότητα πρέπει να ελέγχεται και να αξιολογείται σύμφωνα με το πρό-
τυπο ISO 10993 «Βιολογική αξιολόγηση προϊόντων για ιατρική χρήση».

Οι βέλτιστες ιδιότητες χρήσης, η συμβατότητα υλικών και η βιοσυμβατότητα 
των χημικών διεργασίας είναι δεδομένες μόνο κάτω από τις συνθήκες χρήσης 
που συνιστά ο κατασκευαστής. Οι συνθήκες χρήσης πρέπει να περιγράφο-
νται λεπτομερώς από τον κατασκευαστή (ετικέτα, τεχνικό ενημερωτικό δελτίο) 
και να τηρούνται από το χρήστη. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις 
συγκεντρώσεις των χημικών διεργασίας στα διαλύματα χρήσης καθώς και στη 
θερμοκρασία και στο χρόνο επενέργειας. Τα έγγραφα για τα χημικά διεργασίας 
συμπληρώνονται από φύλλα δεδομένων ασφαλείας και ενδεχομένως, κατόπιν 
αιτήματος του χρήστη, από πιστοποιητικό για τη συμβατότητα των υλικών, την 
αποτελεσματικότητα, τις οικολογικές ιδιότητες και τη βιοσυμβατότητα.
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Προετοιμασία

Ο καθαρισμός είναι 
υποχρεωτικός!

Αποθήκευση

Τα συστατικά των διάφορων χημικών διεργασίας μπορεί να επηρεάζονται 
μεταξύ τους. Έτσι για παράδειγμα συστατικά ενός καθαριστικού μπορεί να 
έχουν αρνητική επίπτωση στην αποτελεσματικότητα μιας δραστικής ουσίας 
απολύμανσης, αν μικρές ποσότητες καθαριστικού καταλήξουν σε αυτό το 
διάλυμα απολυμαντικού. Γι’ αυτό το λόγο συνιστάται η χρήση συντονισμένων 
μεταξύ τους χημικών διεργασίας ενός μόνο κατασκευαστή σε κλειστό κύκλο 
επεξεργασίας.

3. Τρόπος επεξεργασίας καινούριων και 
επισκευασμένων εργαλείων 

Τα καινούρια και επισκευασμένα εργαλεία πρέπει να αφαιρούνται από τη 
συσκευασία μεταφοράς του πριν από την αποθήκευση ή/και προσθήκη στον 
κύκλο χρήσης και επεξεργασίας των εργαλείων. Επίσης, πρέπει να αφαιρού-
νται τυχόν προστατευτικά καλύμματα ή μεμβράνες.
Πριν από τη χρήση τους, τα καινούρια και επισκευασμένα εργαλεία πρέπει να 
υποβληθούν σε έναν πλήρη κύκλο επεξεργασίας όπως τα χρησιμοποιημένα 
εργαλεία. 
Το στάδιο καθαρισμού δεν πρέπει να παραλείπεται ποτέ, καθώς τα υπολείμ-
ματα (π.χ. από τα υλικά συσκευασίας ή τα προϊόντα φροντίδας) ενδέχεται να 
οδηγήσουν στο σχηματισμό κηλίδων ή επικαθίσεων κατά την αποστείρωση. 
Ελέγχετε πάντα οπτικά τα αποτελέσματα του καθαρισμού. Τα εργαλεία θα 
πρέπει να είναι εμφανώς καθαρά.
Το παθητικό στρώμα των καινούριων εργαλείων είναι ακόμη μικρού πάχους 
και, συνεπώς, τα εργαλεία αυτά είναι συνήθως πιο ευαίσθητα στις κρίσιμες 
συνθήκες επεξεργασίας από ό,τι τα παλαιότερα, χρησιμοποιημένα εργαλεία.

Τα καινούρια και επισκευασμένα εργαλεία μπορούν να αποθηκεύονται 
μόνο σε θερμοκρασία δωματίου σε ξηρούς χώρους ή ερμάρια. Διαφορετικά, 
ενδέχεται να σχηματιστούν συμπυκνώματα στο εσωτερικό των πλαστικών 
συσκευασιών λόγω διακυμάνσεων της θερμοκρασίας. Το γεγονός αυτό ενδέ-
χεται να οδηγήσει σε φθορά λόγω διάβρωσης. Τα εργαλεία δεν θα πρέπει να 
αποθηκεύονται ποτέ κοντά σε χημικά, όπως το ενεργό χλώριο, από τα οποία 
αναδύονται διαβρωτικές αναθυμιάσεις.

Για να αποτραπεί η μηχανική φθορά κατά την επεξεργασία, τα εργαλεία μικρο-
χειρουργικής θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλους υποδοχείς ή θήκες 
από την αρχή.
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Τα εύκαμπτα εργαλεία πρέπει να αποθηκεύονται στην αρχική τους συσκευα-
σία, σε ξηρό, δροσερό και σκοτεινό χώρο. Κατά την ανανέωση των αποθεμά-
των σας, λαμβάνετε υπόψη ότι τα εύκαμπτα εργαλεία από καουτσούκ ή λατέξ 
παλαιώνουν, ακόμη και όταν αποθηκεύονται χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί.

Τα λειτουργικά εξαρτήματα των συστημάτων αναπνευστήρων διαθέτουν 
συχνά βαλβίδες ή διαφράγματα, τα οποία εμφανίζουν συνήθως εμπλοκή λόγω 
συγκόλλησης των εσωτερικών επιφανειών κατά τη διάρκεια παρατεταμένων 
περιόδων αποθήκευσης. Πριν από τη χρήση των εργαλείων απαιτείται έλεγ-
χος και δοκιμή των βαλβίδων ή των διαφραγμάτων.

4.  Συστάσεις επεξεργασίας για 
επιστρεφόμενα προϊόντα 

Στο παρόν εγχειρίδιο, τα επιστρεφόμενα προϊόντα είναι συσκευασμένα ιατρο-
τεχνολογικά προϊόντα, τα οποία, ανεξάρτητα από το εάν έχουν χρησιμοποιηθεί 
ή όχι, επιστρέφονται στον κατασκευαστή. 
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για την επιστροφή προϊόντων: απαραίτητη επισκευή 
ή συντήρηση, επιστροφή μισθωμένων εργαλείων, για έλεγχο προϊόντων υπό 
κλινική δοκιμή, σε περίπτωση παραπόνων, επιστροφή μοσχευμάτων για επι-
στημονική έρευνα ή ανάλυση φθοράς, κλπ. 
Λάβετε υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης για τα άτομα που χειρίζονται 
προϊόντα, τα οποία είναι ή ενδέχεται να είναι μολυσμένα. Ο κίνδυνος αυτός 
πρέπει να μειώνεται στο ελάχιστο με την εφαρμογή κατάλληλων και αξιόπι-
στων διαδικασιών επεξεργασίας. 

Σύμφωνα με την παραπάνω κατευθυντήρια οδηγία, τα προϊόντα πρέπει να 
επιστρέφονται μόνο εάν 

έχουν απολυμανθεί κατάλληλα και θεωρούνται ασφαλή σε ό,τι αφορά τις  ■
απαιτήσεις υγιεινής ή 
φέρουν την ευδιάκριτη σήμανση «μη μολυσμένο» και παραδίδονται σε ■
επαρκώς ασφαλή συσκευασία. 

Η απολύμανση των προϊόντων προς επιστροφή θα πρέπει να διεξάγεται το 
συντομότερο δυνατό μετά τη χρήση, όπως κατά τον κανονικό κύκλο παροχής 
και εκ νέου επεξεργασίας. Με τον τρόπο αυτό, αποτρέπεται η επακόλουθη 
φθορά, π.χ. διάβρωση με βελονισμούς, λόγω χλωριούχων ενώσεων στο αίμα. 

Ωστόσο, η απολύμανση δεν ενδείκνυται όταν η επεξεργασία αυτή προκαλεί 
μεταβολή ή καταστροφή του προϊόντος, καθιστά αδύνατη την ορθή ανάλυση ή 
αλλοιώνει τα αποτελέσματά της. Σε περίπτωση αμφιβολιών, επικοινωνήστε με 
τον κατασκευαστή του προϊόντος. 

Οι πιθανές διαδικαστικές επιλογές περιλαμβάνουν την προσθήκη μιας με-
μονωμένης ή συλλογικής δήλωσης με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες 
(ανατρέξτε, για παράδειγμα, στον οργανισμό BVMed). Η εν λόγω συλλογική 
δήλωση που παρέχεται στον κατασκευαστή ή σε άλλο φορέα παραλαβής ή 
επεξεργασίας, θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: 
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Οι χλωριούχες ενώσεις είναι 
επικίνδυνες 

Σχηματισμός σκουριάς από πολύω-
ρη βύθιση σε φυσιολογικό αλατούχο 
διάλυμα

Παραμόρφωση λόγω εσφαλμένου 
χειρισμού 

Ημερομηνία κατασκευής/έγκρισης ■
Επιβεβαίωση ότι από την ημερομηνία αυτή και μετά, όλα τα επιστρεφόμενα ■
προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ασφαλή, σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις 
υγιεινής, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική ευδιάκριτη σήμανση 
Στοιχεία επικοινωνίας για διευκρίνιση τυχόν ερωτήσεων σχετικά με τα προϊ-■
όντα και την παραλαβή των επιστροφών. 

5.  Προετοιμασία για καθαρισμό και 
απολύμανση 

Τα πρώτα βήματα σε έναν κύκλο ορθής εκ νέου επεξεργασίας εκτελούνται στο 
χειρουργείο. Πριν από τη φύλαξη των εργαλείων για απόρριψη, τυχόν υπο-
λείμματα όπως αιμοστατικά, απολυμαντικά δέρματος, λιπαντικά και καυστικά 
φάρμακα θα πρέπει να απομακρύνονται, εφόσον είναι δυνατό. 

Αποφεύγετε την εμβάπτιση εργαλείων από ανοξείδωτο χάλυβα σε φυσι-
ολογικό αλατούχο διάλυμα (NaCl). Η παρατεταμένη επαφή του εργαλείου 
με φυσιολογικό αλατούχο διάλυμα προκαλεί διάβρωση με βελονισμούς και 
εργοδιάβρωση. 

Η πτώση των εργαλείων μπορεί, επίσης, να προκαλέσει φθορά. Για παράδειγμα, τα 
σκληρυμένα άκρα του ψαλιδιού (από καρβίδιο βολφραμίου) ενδέχεται να αποφλοι-
ωθούν ή να προκληθεί κάμψη σε μικρούς σφιγκτήρες. Για να αποτραπεί η φθορά, 
τοποθετείτε προσεκτικά τα εργαλεία μετά τη χρήση. Μην υπερφορτώνετε τους 
δίσκους εργαλείων. Τα απόβλητα, τα υπολείμματα απολυμαντικών δέρματος, τα 
αλατούχα διαλύματα, κλπ., δεν πρέπει να απορρίπτονται σε κάδους απορριμμάτων. 
Επίσης, οι κάδοι απορριμμάτων θα πρέπει να παραμένουν διαρκώς κλειστοί, ώστε 
να αποφευχθεί η ξήρανση των υπολειμμάτων στην επιφάνεια των εργαλείων. 

Σε νοσοκομεία με Κεντρικό Τμήμα Αποστείρωσης (CSSD) (γνωστό επίσης ως 
Τμήμα Επεξεργασίας Αποστειρωμένου Υλικού, SPD), χρησιμοποιούνται κλει-
στά συστήματα για τη μεταφορά μολυσμένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
από τα χειρουργεία και τις πτέρυγες στο κέντρο CSSD. Όταν είναι δυνατό, θα 
πρέπει να προτιμάται η μέθοδος «απόρριψης σε ξηρή κατάσταση». 

Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος «απόρριψης σε υγρή κατάσταση», τα εργαλεία 
πρέπει να εμβαπτίζονται σε διάλυμα απορρυπαντικού-απολυμαντικού που δεν 
προκαλεί καθήλωση πρωτεϊνών. Στην περίπτωση αυτή, τα απολυμαντικά που 
περιέχουν αλδεΰδες (τα οποία έχουν αυτήν τη δράση) δεν θεωρούνται κατάλληλα. 

Όσον αφορά τη συγκέντρωση και το χρόνο έκθεσης, καθώς και την προσθήκη 
ενισχυτικών καθαρισμού, οι οδηγίες του κατασκευαστή θα πρέπει να τηρού-
νται σε όλες τις περιπτώσεις. 
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Αποφεύγετε τα μεγάλα διαστή-
ματα μεταξύ χρήσης και επε-
ξεργασίας για εκ νέου χρήση! 

Λόγω του κινδύνου διάβρωσης, θα πρέπει να αποφεύγονται τα μεγάλα 
διαστήματα μεταξύ χρήσης και επεξεργασίας για εκ νέου χρήση (π.χ. κατά 
τη νύχτα ή το Σαββατοκύριακο), ανεξάρτητα από τη μέθοδο απόρριψης που 
χρησιμοποιείται (δηλ. σε υγρή ή ξηρή κατάσταση). Με βάση την εμπειρία, οι 
χρόνοι αναμονής άνω των έξι ωρών θα πρέπει να αποφεύγονται, όταν εφαρ-
μόζεται απόρριψη σε ξηρή κατάσταση.

Τα εργαλεία θα πρέπει να τοποθετούνται σε δίσκους εργαλείων, κατάλληλους 
για διαδικασίες μηχανικού καθαρισμού, οι οποίοι συμβάλλουν, συνεπώς, στην 
ορθή πλύση και απόπλυση των εργαλείων.
Για να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός καθαρισμός, τα αρθρωτά εργαλεία 
(όπως ψαλίδια, σφιγκτήρες, λαβίδες) πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία 
σε ανοιχτή θέση, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επικάλυψη επιφανειών. Οι δίσκοι, 
οι υποδοχείς, τα υποστηρίγματα, κλπ. πρέπει να είναι κατάλληλοι, ώστε ο 
καθαρισμός σε λεκάνες με υπερήχους ή συσκευές πλύσης-απολύμανσης να 
εκτελείται χωρίς εμπόδια και να είναι δυνατή η εισχώρηση των υπερήχων 
και του νερού σε όλα τα σημεία. Τα σύνθετα εργαλεία πρέπει να αποσυναρ-
μολογούνται για καθαρισμό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για 
εργαλεία μικροχειρουργικής, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικοί υποδοχείς 
ή κατάλληλες συσκευές στερέωσης/υποστηρίγματα.

Για τα εργαλεία μικροχειρουργικής πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικοί υποδο-
χείς ή κατάλληλα στηρίγματα αποθήκευσης, καθώς και ενδεχομένως φορεία 
με ειδικά προσανατολισμένη τεχνολογία πλύσης.

Τα οδοντιατρικά υλικά που προσκολλώνται σε οδοντιατρικά εργαλεία (όπως 
υλικά έμφραξης ή όξινα μέσα αφαίρεσης τσιμέντου) πρέπει να καθαρίζονται 
αμέσως μετά τη χρήση. Διαφορετικά, το υλικό θα σκληρύνει πάνω στην επι-
φάνεια του εργαλείου ή/και θα προκληθεί διάβρωση. Το υλικό σφραγίσματος 
απομακρύνεται με ένα στυλεό κατά προτίμηση αμέσως μετά τη χρήση, ήδη 
στην πολυθρόνα του ασθενούς.

Τα ηλεκτροκίνητα χειρουργικά συστήματα πρέπει να αποσυναρμολογούνται 
αμέσως μετά τη χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αν, σύμ-
φωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, προβλέπονται ειδικά συστήματα απο-
θήκευσης για τη μηχανική επεξεργασία, πρέπει να χρησιμοποιούνται αυτά.

Απλά εργαλεία, όπως μύτες τρυπανιών ή λεπίδες πριονιών, μπορούν να υπο-
βληθούν σε επεξεργασία όπως τα χειρουργικά εργαλεία, εφόσον δεν θεωρού-
νται αναλώσιμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (μίας χρήσης).

Τα σετ εύκαμπτων σωλήνων/σωληνώσεων που χρησιμοποιούνται για ψυκτικά 
υγρά ή ακροφύσια ψεκασμού πρέπει να αποπλένονται με νερό από τη φιάλη 
απόπλυσης αμέσως μετά τη σύνδεση και, στη συνέχεια, να ελέγχονται για 
διαρροές (οπτικός έλεγχος, βλ. ενότητα 8).

Για την πρόληψη βλαβών των λεπτών εργαλείων, η μεταφορά πρέπει να 
πραγματοποιείται στους προβλεπόμενους γι’ αυτό το σκοπό περιέκτες με 
διατάξεις συγκράτησης. Τα συναρμολογούμενα εργαλεία MIS, ενδοσκόπια 
και εργαλεία HF πρέπει να αποσυναρμολογούνται σύμφωνα με τις οδηγίες 
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του κατασκευαστή πριν από τον καθαρισμό. Τα οπτικά συστήματα πρέπει να 
τοποθετούνται σε ειδικούς περιέκτες.

Τα αποξηραμένα υπολείμματα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα στην περίπτωση 
εργαλείων που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική ενδοσκόπηση, καθώς 
οι επικαθίσεις αυτές απομακρύνονται με δυσκολία από μικρούς αυλούς και 
ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη ή προβλήματα στη λειτουργία των συνδέ-
σμων. Για το λόγο αυτό, τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να υποβάλλονται πάντα 
σε επεξεργασία αμέσως μετά τη χρήση. Εφόσον με τις διαθέσιμες μεθόδους 
ή διαδικασίες ο καθαρισμός αποδειχτεί προβληματικός, στην περίπτωση των 
εργαλείων HF, συνιστάται η χρήση διαλύματος υπεροξειδίου του υδρογόνου 
3% κατά την προεπεξεργασία για την απομάκρυνση πηκτικών υπολειμμάτων 
που προσκολλώνται στα εργαλεία μετά από επεμβάσεις.

Οι λαβές και τα καλώδια για χειρουργική HF μπορούν να υποβληθούν σε προ-
επεξεργασία με τον ίδιο τρόπο όπως τα χειρουργικά εργαλεία.

Στην περίπτωση των εύκαμπτων ενδοσκοπίων, το εξάρτημα εισαγωγής πρέ-
πει να σκουπίζεται με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι αμέσως μετά τη χρήση. 
Το πανί αυτό θα πρέπει να εμποτίζεται με καθαριστικό ή διάλυμα καθαρισμού-
απολύμανσης για εργαλεία που δεν προκαλεί καθήλωση πρωτεϊνών. Για να 
αποφευχθεί ο σχηματισμός κρούστας επικαθίσεων και η έμφραξη, ο αγωγός 
εκκένωσης και όλα τα κανάλια θα πρέπει να αποπλένονται με το ίδιο διάλυμα. 
Για την απόπλυση του καναλιού αέρα/νερού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί νερό 
από τη φιάλη απόπλυσης.

Πριν από το επόμενο στάδιο της διαδικασίας επεξεργασίας, πρέπει να διε-
ξαχθεί δοκιμή διαρροής σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Με τον 
τρόπο αυτό, διασφαλίζεται ο πρώιμος εντοπισμός διαρροών και διατρήσεων 
και αποτρέπονται πιο σοβαρές βλάβες (από διεισδυτικά υγρά).
Ένα ελαττωματικό ενδοσκόπιο πρέπει να επιστρέφεται αμέσως στον κατα-
σκευαστή, μαζί με μια περιγραφή του προβλήματος. Εάν δεν έχει υποβληθεί 
σε επαρκή καθαρισμό και απολύμανση, η κατάσταση αυτή πρέπει να υποδει-
κνύεται εμφανώς στην υδατοστεγή συσκευασία.

Τα εύκαμπτα εργαλεία και τα συστήματα αναπνευστήρων πρέπει να αποσυ-
ναρμολογούνται πάντα (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή), ώστε 
να διασφαλιστεί η ορθή επεξεργασία για εκ νέου χρήση. Ο χειρισμός κώνων, 
επιφανειών στεγανοποίησης, σπειροειδών συνδέσεων και πλακών βαλβίδων 
πρέπει να εκτελείται προσεκτικά, προστατεύοντας τα στοιχεία από μηχανική 
φθορά. Πριν από την επεξεργασία οι επικαθίσεις ασβέστη πρέπει να απομα-
κρύνονται πλήρως από τις συσκευές απορρόφησης.

Οι αισθητήρες επιτρέπεται να υφίστανται επεξεργασία μόνο σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή.

Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος απόρριψης σε υγρή κατάσταση, τα εύκαμπτα 
εργαλεία με ασφαλιζόμενες κοιλότητες (όπως σωλήνες με μπαλόνια ή ορισμέ-
νες μάσκες) πρέπει να είναι κλειστά.

.
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Οι σκόνες πρέπει να 
διαλύονται πλήρως! 

6.  Χειροκίνητος και μηχανικός 
καθαρισμός και απολύμανση 

6.1  Χειροκίνητος καθαρισμός/Καθαρισμός με απολύ-
μανση

Για χειροκίνητο καθαρισμό, χρησιμοποιούνται ενεργά καθαριστικά με ή χωρίς 
αντιμικροβιακή δράση ή/και ένζυμα που δεν προκαλούν καθήλωση πρωτεϊ-
νών. Εάν απαιτείται καθαρισμός με απολύμανση, η απολυμαντική ικανότητα 
θα πρέπει να αποδεικνύεται σε «συνθήκες μόλυνσης» (υψηλό πρωτεϊνικό 
φορτίο) σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ) ή αντίστοιχους εθνικούς 
κανονισμούς. 

Σε ό,τι αφορά τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά, θα πρέπει να τηρού-
νται πάντα πιστά οι οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με τη συγκέντρωση, τη 
θερμοκρασία και το χρόνο έκθεσης! Κατά την επεξεργασία εργαλείων από μη 
ανοξείδωτο χάλυβα, οι οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με τη συμβατότητα 
των υλικών είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Τα διαλύματα καθαρισμού/απολύμαν-
σης που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να προετοιμάζονται επί τόπου σε καθη-
μερινή βάση. Όταν τα επίπεδα μόλυνσης είναι υψηλά, συνιστάται η προετοιμα-
σία νέων διαλυμάτων σε ακόμη πιο σύντομα διαστήματα. 

Εάν τα διαλύματα χρησιμοποιούνται για μεγάλες περιόδους, ενδέχεται να 
εμφανιστούν τα παρακάτω προβλήματα:

Κίνδυνος διάβρωσης λόγω επιπέδων μόλυνσης ■
Κίνδυνος διάβρωσης λόγω αυξημένης συγκέντρωσης διαλύματος καθαρι-■
σμού/απολύμανσης μετά από εξάτμιση 
Ανεπαρκής απολύμανση λόγω συσσωρευμένης μόλυνσης (πρωτεϊνική ■
δράση) 

Τα αρθρωτά εργαλεία πρέπει να τοποθετούνται στο διάλυμα ανοιχτά, με ελα-
χιστοποίηση των αλληλεπικαλυπτόμενων επιφανειών. Τα εργαλεία με στενούς 
αυλούς, όπως εύκαμπτοι σωλήνες και κάνουλες, και τα εργαλεία με κοιλότητες 
υποβάλλονται δύσκολα σε επεξεργασία. Για το λόγο αυτό, όλες οι εξωτερικές 
και εσωτερικές επιφάνειες πρέπει να διαβρέχονται πλήρως με το διάλυμα 
καθαρισμού ή απολύμανσης.

Εάν χρησιμοποιούνται προϊόντα σε μορφή σκόνης (καθαριστικά ή απολυμα-
ντικά), η σκόνη πρέπει να διαλύεται πλήρως σε νερό πριν από την εμβάπτιση 
των εργαλείων. Τα αδιάλυτα σωματίδια ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά 
στην επιφάνεια και έμφραξη των στενών καναλιών των εργαλείων. 

Για τις διαδικασίες καθαρισμού, συνιστάται να χρησιμοποιούνται μαλακά πανιά ή 
πετσέτες που δεν αφήνουν χνούδι, πλαστικές βούρτσες ή πιστόλια καθαρισμού. 
Μετά το χειροκίνητο καθαρισμό ή την απολύμανση και τον καθαρισμό, τα εργα-
λεία πρέπει να αποπλένονται επαρκώς και σχολαστικά με καθαρό τρεχούμενο 
νερό. Με αυτήν τη χειροκίνητη διαδικασία απομακρύνονται υπολείμματα ρύπων 
που ενδέχεται να παραμένουν προσκολλημένα στις επιφάνειες των εργαλείων. 
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Κηλίδες που προκαλούνται από την υψηλή 
περιεκτικότητα του νερού απόπλυσης σε 
άλατα 

Για να αποφευχθούν οι κηλίδες που προκαλούνται από το νερό, συνιστάται η 
χρήση πλήρως απιονισμένου νερού, με μικροβιολογική ποιότητα τουλάχιστον 
πόσιμου νερού. Στη συνέχεια, τα εργαλεία πρέπει να στεγνώνονται αμέσως 
και προσεκτικά. Η μέθοδος στεγνώματος με πεπιεσμένο αέρα είναι προτιμότε-
ρη από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο στεγνώματος, π.χ. με πανί, καθώς πρόκει-
ται για μια ιδιαίτερα ήπια και αποτελεσματική τεχνική.

Οι κύριες αιτίες μηχανικής φθοράς κατά τις διαδικασίες χειροκίνητης επεξεργα-
σίας είναι οι εξής:

Χρήση μεταλλικών βουρτσών,■
Χρήση αδρών καθαριστικών μέσων,■
Άσκηση υπερβολικής δύναμης,■
Πτώση ή πρόσκρουση εργαλείων.■

Τα εργαλεία μικροχειρουργικής εμφανίζουν συχνά μηχανική φθορά.

Τα οδοντιατρικά εργαλεία μπορούν συνήθως να υποβληθούν σε επεξεργασία 
με τον ίδιο τρόπο όπως τα χειρουργικά εργαλεία. Για οδοντιατρικά εργαλεία 
που χρήζουν ειδικής επεξεργασίας, ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες: Οι χει-
ρολαβές, οι υποδοχές και οι στρόβιλοι δεν θα πρέπει να εμβαπτίζονται ποτέ σε 
διάλυμα. Αντίθετα, οι εξωτερικές τους επιφάνειες θα πρέπει να ψεκάζονται με 
κατάλληλο απολυμαντικό ή να σκουπίζονται με απολυμαντικό. Σε ό,τι αφορά 
τον καθαρισμό των εσωτερικών τους επιφανειών και τη λήψη των κατάλληλων 
μέτρων συντήρησης και φροντίδας, τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Τα οδοντιατρικά εργαλεία με περιστρεφόμενα εξαρτήματα που δεν είναι κατα-
σκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα πρέπει να εμβαπτίζονται μόνο σε ειδικά 
διαλύματα απολύμανσης και καθαρισμού που είναι κατάλληλα για τα υλικά 
κατασκευής τους. Για να αποφευχθεί η διάβρωση, μετά τη σύντομη απόπλυση 
πρέπει να ακολουθεί αμέσως στέγνωμα και επεξεργασία με αντιδιαβρωτικό 
προϊόν, κατάλληλο για αποστείρωση. Στην περίπτωση κεραμικών εργαλείων ή 
λειαντικών εργαλείων με συγκολλημένο πλαστικό, ελέγχετε πρώτα εάν τα προ-
ϊόντα που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλα για αυτά τα εργαλεία. Η χρήση μη 
κατάλληλων καθαριστικών και απολυμαντικών μπορεί να προκαλέσει φθορά 
στο συγκολλητικό μέσο, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για τη στερέωση 
του άξονα.

Τα εργαλεία για θεραπεία καναλιών ρίζας είναι ιδιαίτερα επιρρεπή σε μηχανική 
φθορά και, συνεπώς, θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία ξεχωριστά 
σε συνδυασμό με ειδικούς ορθοστάτες. Για τον καθαρισμό και την απολύμαν-
ση πρέπει να αφαιρούνται τα πώματα σιλικόνης για τη ρύθμιση του βάθους 
επεξεργασίας. Εάν τα εργαλεία αυτά διαθέτουν χρωματισμένες, ανοδιωμένες 
λαβές, μη χρησιμοποιείτε αλκαλικά διαλύματα για την επεξεργασία τους, 
καθώς υπάρχει κίνδυνος φθοράς ή καταστροφής της χρωματικής κωδικοποί-
ησης.

Για τον καθαρισμό ηλεκτροκίνητων συστημάτων, σκουπίζετε πάντα τις 
εξωτερικές επιφάνειες με ένα πανί εμποτισμένο με διάλυμα καθαριστικού-
απολυμαντικού. Εκτός από πανιά που δεν αφήνουν χνούδι, μπορούν επίσης 
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να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό σε αυτές τις περιπτώσεις μαλακές 
βούρτσες. Μετά τον ψεκασμό των επιφανειών με απολυμαντικό και ένα διά-
στημα αναμονής μέχρι να δράσει το απολυμαντικό, όπως καθορίζεται από τον 
κατασκευαστή, οι επιφάνειες πρέπει να σκουπίζονται. Μετά τον καθαρισμό και 
την απολύμανση, οι επιφάνειες πρέπει να αποπλένονται με τρεχούμενο νερό, 
κρατώντας τις λαβές υπό γωνία, ώστε να μην εισχωρήσει νερό στις συζεύξεις 
και στα υπόλοιπα εξαρτήματα. Μην εμβαπτίζετε ποτέ τα προϊόντα αυτά σε 
νερό ή άλλα διαλύματα επεξεργασίας. Σε περίπτωση εισχώρησης υγρών, τα 
υγρά πρέπει να απομακρύνονται αμέσως.

Στην περίπτωση των μηχανημάτων με μπαταρία, οι μπαταρίες πρέπει να 
αφαιρούνται πριν από τον καθαρισμό και την απολύμανση. Επίσης, αποφεύ-
γετε την επαφή μεταξύ των ηλεκτρικών εξαρτημάτων και του διαλύματος καθα-
ρισμού/απολύμανσης. Για τον καθαρισμό και την απολύμανση των μπαταριών, 
ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή.

Κατά το στέγνωμα μηχανών και τεμαχίων χειρός μέσω πεπιεσμένου αέρα 
πρέπει να προσέχετε να μη στοχεύετε με το πιστόλι πεπιεσμένου αέρα κατευ-
θείαν στις βάσεις έδρασης και στεγανοποίησης, αφού με αυτό τον τρόπο τα 
έδρανα και τα παρεμβύσματα μπορεί να υποστούν ζημιά. Τα απλά εργαλεία 
πολλαπλών χρήσεων μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία όπως τα 
χειρουργικά εργαλεία.

Τα εργαλεία MIS και τα άκαμπτα ενδοσκόπια είναι επιρρεπή στη μηχανική 
φθορά.
Τα συστήματα ή τα εξαρτήματα με κοιλότητες και κανάλια/αγωγούς πρέπει να 
υποβάλλονται σε ιδιαίτερα προσεκτική επεξεργασία, ώστε να διασφαλιστεί ο 
αποτελεσματικός καθαρισμός.

Ελάχιστες απαιτήσεις:
Αφαίρεση όλων των παρεμβυσμάτων.■
Άνοιγμα των στομίων.■
Αποσυναρμολόγηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.■
Απόπλυση όλων των κοιλοτήτων.■

Κατά την εμβάπτιση αυτών των εργαλείων σε διάλυμα καθαρισμού/απολύ-
μανσης, οι κοιλότητες δεν πρέπει να περιέχουν φυσαλίδες αέρα, ώστε όλες οι 
επιφάνειες να διαβρέχονται πλήρως. (Για να εκτελέσετε τον έλεγχο, ανακινή-
στε το εργαλείο ή κρατήστε το υπό γωνία).

Εάν δεν είναι δυνατή η αποσυναρμολόγηση εργαλείων με συνδετήρα απόπλυ-
σης, τα εργαλεία αυτά πρέπει να αποπλένονται επαρκώς με διάλυμα καθαρι-
σμού ή διάλυμα απολύμανσης και καθαρισμού. Το άπω άκρο του εργαλείου 
πρέπει να αποπλένεται επαρκώς.

Οι γυάλινες επιφάνειες των οπτικών συστημάτων θα πρέπει να καθαρίζονται, 
τρίβοντάς τις ελαφρώς με βαμβακοφόρο στυλεό, εμποτισμένο με οινόπνευμα. 
(Χρησιμοποιείτε στυλεούς από ξύλο ή πλαστικό υλικό, ανθεκτικό στο οινό-
πνευμα).

Αποφεύγετε τη διείσδυση 
υγρών! 

Απόπλυση λαβίδων με σύνδεση έκπλυσης 

Καθαρισμός του φακού ενδοσκοπίου 

093267_Office_Griechisch.indd   28 16.09.2009   12:47:59



Ενδεδειγμένη Συντήρηση Εργαλείων, 9η έκδοση 2009, www.a-k-i.org 29

Τα εργαλεία με πηκτικά υπολείμματα που δεν μπορούν να απομακρυνθούν με 
εντατικό καθαρισμό (π.χ. με βούρτσες ή υπερήχους) πρέπει να απορρίπτο-
νται, καθώς δεν μπορεί να διασφαλιστεί πλέον η σωστή τους λειτουργία και οι 
απαιτούμενες συνθήκες υγιεινής. 

Στην περίπτωση των εύκαμπτων ενδοσκοπίων, όλες οι βαλβίδες και τα πώ-
ματα πρέπει να αφαιρούνται πριν από την επεξεργασία, ώστε να επιτευχθεί 
αποτελεσματικός καθαρισμός και απόπλυση όλων των καναλιών. Ο καθαρι-
σμός πραγματοποιείται με εμβάπτιση του εύκαμπτου ενδοσκοπίου σε διάλυμα 
καθαρισμού ή απολύμανσης και καθαρισμού και σχολαστικό σκούπισμα των 
εξωτερικών επιφανειών. 

Τα κανάλια καθαρίζονται αρχικά με τη βούρτσα που παρέχεται με το σύστημα 
και, στη συνέχεια, αποπλένονται με διάλυμα καθαρισμού ή απολύμανσης και 
καθαρισμού. Επίσης, για το σκοπό αυτό διατίθεται χειροκίνητη αντλία από 
ορισμένους κατασκευαστές. Το άπω άκρο (οπτικό σύστημα, μοχλός Albarran, 
κλπ.) πρέπει να καθαρίζεται με ιδιαίτερη προσοχή. 

Τα εύκαμπτα εργαλεία με ασφαλιζόμενες κοιλότητες (π.χ. σωλήνες με μπαλό-
νια ή αναπνευστικές μάσκες/μάσκες ανάνηψης) πρέπει να καθαρίζονται και να 
απολυμαίνονται σε κλειστή θέση, ώστε να προστατεύονται οι κοιλότητες από 
την εισχώρηση υγρών. Για τα ελαστικά και εύκαμπτα εργαλεία ενδέχεται να 
απαιτείται μεγαλύτερο διάστημα τελικής απόπλυσης. 

6.2 Μηχανικός καθαρισμός και απολύμανση
Ο καθαρισμός και η απολύμανση μπορούν να τυποποιηθούν με βέλτιστο τρό-
πο, όταν χρησιμοποιούνται μηχανικές διαδικασίες. Λαμβάνετε πάντα υπόψη 
ότι ο σωστός καθαρισμός συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της αξίας των 
εργαλείων σας και στην επιτυχή αποστείρωση. Όπως καθορίζεται από διεθνή 
πρότυπα (DIN EN ISO 15883) και εθνικούς κανονισμούς έκδοσης (π.χ. πρό-
τυπο DIN EN ISO 15883), θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εγκεκριμένες 
μηχανικές διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης. Οι γενικές απαιτήσεις 
για τις συσκευές καθαρισμού και απολύμανσης (ΣΚΑ) περιγράφονται στο μέ-
ρος 1 του προτύπου ISO 15883, οι απαιτήσεις ισχύουν τόσο για τις ΣΚΑ ενός 
θαλάμου όσο και για τις ΣΚΑ πολλών θαλάμων (συγκροτήματα καθαρισμού).

Η μηχανική επεξεργασία συνιστάται να ακολουθεί μετά τη μέθοδο απόρριψης 
σε ξηρή κατάσταση. Στην περίπτωση απόρριψης σε υγρή κατάσταση, πρέπει 
να χρησιμοποιούνται κατάλληλα καθαριστικά και απολυμαντικά χαμηλού 
αφρισμού ή τα εργαλεία πρέπει αρχικά να αποπλένονται σχολαστικά. Αυτό 
συμβαίνει επειδή ο αφρός παρεμποδίζει τον αποτελεσματικό καθαρισμό και 
απολύμανση στις μηχανικές διαδικασίες.
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Απαιτείται σωστή φόρτωση! 

Ακόμη και με ήπια αλκαλικά διαλύματα 
παρατηρείται αλλαγή στο χρώμα του 
ανοδιωμένου αλουμινίου

Κάτι τέτοιο ισχύει, επίσης, στην περίπτωση χειροκίνητης προεπεξεργασίας ή 
προεπεξεργασίας με υπερήχους ιδιαίτερα ρυπασμένων εργαλείων (επίμονες 
κρούστες επικαθίσεων σε εργαλεία HF, προσκολλημένα υπολείμματα υλικών 
έμφραξης σε οδοντιατρικά εργαλεία, κλπ.).

Κατά τη χρήση μηχανικών διαδικασιών (σε συσκευή πλύσης/απολύμανσης) 
θα πρέπει να τηρούνται τα εξής (βλέπε επίσης κεφάλαιο 6.2.3):

Για να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός καθαρισμός, όλοι οι δίσκοι, τα ■
ένθετα, οι βάσεις, κλπ., πρέπει να φορτώνονται σωστά. Για το σκοπό αυτό, 
όλα τα αρθρωτά εργαλεία πρέπει να τοποθετούνται στη συσκευή πλύσης 
σε ανοιχτή θέση.
Αποφεύγετε την υπερφόρτωση των δίσκων, ώστε τα διαλύματα καθα-■
ρισμού/απολύμανσης να μπορούν να εισχωρήσουν εύκολα σε όλες τις 
επιφάνειες των εργαλείων. Τα πρότυπα φόρτωσης που καθορίστηκαν κατά 
την επαλήθευση πρέπει πάντα να τηρούνται.
Κατά την τοποθέτηση μεγάλων εργαλείων στους δίσκους, πρέπει να ■
βεβαιώνεστε ότι δεν επικαλύπτουν άλλα εργαλεία, ώστε να διασφαλιστεί ο 
σωστός καθαρισμός.
Τα εργαλεία με κοιλότητες ή κοίλους χώρους (όπως άξονες, σωλήνες, εύκα-■
μπτοι σωλήνες, συστήματα αναπνευστήρων) πρέπει να καθαρίζονται και 
να αποπλένονται προσεκτικά και στο εσωτερικό τους. Για το σκοπό αυτό, 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά ένθετα (ανάλογα με το εργαλείο) με 
κατάλληλες διατάξεις απόπλυσης.
Τα εργαλεία πρέπει να διατάσσονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτρέπεται ■
η μηχανική φθορά λόγω επαφής.

Τα χρωματισμένα εξαρτήματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο ενδέχεται να 
ξεθωριάσουν λόγω του μηχανικού καθαρισμού, με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί 
η χρωματική κωδικοποίηση. Ωστόσο, εάν για την τελική απόπλυση (και τη 
θερμική απολύμανση) χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά ουδέτερου pH και 
πλήρως απιονισμένο νερό, τα εργαλεία αυτά μπορούν να καθαριστούν και να 
απολυμανθούν μαζί με άλλα εργαλεία.

Τα στοιχεία θα πρέπει να αφαιρούνται από το μηχάνημα αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση του προγράμματος. Εάν παραμείνουν στο κλειστό μηχάνημα, η 
παραμένουσα υγρασία ενδέχεται να προκαλέσει διάβρωση.

Κατά κανόνα, συνιστάται η χρήση διαδικασιών κατά τις οποίες ο καθαρισμός 
διεξάγεται σε ξεχωριστό στάδιο, πριν από την απολύμανση. Για μηχανικές 
διαδικασίες, παρέχεται επίσης η δυνατότητα θερμικής και θερμοχημικής απο-
λύμανσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, συνιστάται η θερμική απολύμαν-
ση. Συνεπώς, κατά την προμήθεια των προϊόντων θα πρέπει να λαμβάνετε 
υπόψη την καταλληλότητα των ιατρικών προϊόντων για μηχανική επεξεργασία 
με θερμική απολύμανση. Ακόμη και με ήπια αλκαλικά διαλύματα παρατηρείται 
αλλαγή στο χρώμα του ανοδιωμένου αλουμινίου
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Χρησιμοποιείτε κατάλληλα 
καθαριστικά προϊόντα! 

6.2.1 Μηχανικός καθαρισμός και θερμική απολύμανση 
Στις θερμικές διαδικασίες, η απολύμανση διεξάγεται σε θερμοκρασίες άνω των 
65 °C με ανάλογους χρόνους έκθεσης. Ως μέτρηση της ικανότητας απολύμαν-
σης χρησιμοποιείται η τιμή A0 (EN ISO 15883-1, Παράρτημα A). Καθορίζει τη 
σχέση θερμοκρασίας-χρόνου σε συνάρτηση της μικροβιολογικής μόλυνσης και 
του προοριζόμενου σκοπού των σχετικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
(π.χ. A0 3000 = 90 ° C και 5 λεπτά χρόνος έκθεσης).
Κατά κανόνα, η δομή του προγράμματος εξαρτάται από τις απαιτήσεις 
(όπως υγιεινής) σχετικά με το αποτέλεσμα και τον τύπο των στοιχείων που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία. Το πρόγραμμα μηχανικής επεξεργασίας με 
θερμική απολύμανση περιλαμβάνει συνήθως τα παρακάτω βήματα ή στάδια: 

Πρόγραμμα καθαρισμού με θερμική απολύμανση 

1. Πρόπλυση
Κρύο νερό χωρίς πρόσθετα για την απομάκρυνση μεγάλων σε όγκο ρύπων 
και αφριζουσών ουσιών. 

2. Καθαρισμός
Ζεστό ή κρύο νερό (πλήρως απιονισμένο, εάν είναι δυνατό). Ο καθαρισμός 
διεξάγεται συνήθως σε θερμοκρασίες 40-60°C ανάλογα με το φορτίο, για 
τουλάχιστον 5 λεπτά. 
Για τον καθαρισμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα προϊόντα 
ουδέτερου pH ή αλκαλικά προϊόντα. Η επιλογή του καθαριστικού προϊόντος 
εξαρτάται από τα υλικά και τις ιδιότητες των υπό επεξεργασία εργαλείων. 
Επίσης, πρέπει να τηρούνται οι εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις 
που εκδίδονται, για παράδειγμα, από το Γερμανικό Ινστιτούτο Robert Koch. Οι 
αυξημένες συγκεντρώσεις χλωριούχων ενώσεων στο νερό που χρησιμοποιεί-
ται μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση με βελονισμούς ή εργοδιάβρωση. Οι 
κίνδυνοι αυτοί μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με τη χρήση αλκαλικών καθαρι-
στικών προϊόντων ή πλήρως απιονισμένου νερού. 
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Μεταφορά υπολειμμάτων καθαριστικού 
προϊόντος λόγω ανεπαρκούς απόπλυσης 

Τηρείτε τις οδηγίες του κατα-
σκευαστή! 

3. Πρώτη ενδιάμεση απόπλυση (με ζεστό ή κρύο νερό)
Με κρύο ή ζεστό νερό. Η προσθήκη όξινου μέσου ουδετεροποίησης διευκο-
λύνει την απομάκρυνση υπολειμμάτων αλκαλικών απορρυπαντικών. Ακόμη 
και όταν χρησιμοποιείται ουδέτερο απορρυπαντικό, ενδέχεται να συνιστάται 
η προσθήκη όξινου μέσου ουδετεροποίησης, για να αποφευχθούν οι επικαθί-
σεις (π.χ. σε περιπτώσεις στις οποίες το νερό που χρησιμοποιείται έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε άλατα). 

4. Δεύτερη ενδιάμεση απόπλυση
Με ζεστό ή κρύο νερό, χωρίς πρόσθετα (χρησιμοποιήστε πλήρως απιονισμέ-
νο νερό, εάν είναι δυνατό). Ανάλογα με τα στοιχεία προς απόπλυση, καθώς 
και με την απαραίτητη ποιότητα και ασφάλεια της τελικής απόπλυσης, π.χ. 
οφθαλμολογικά εργαλεία, γίνονται πολλές ενδιάμεσες αποπλύσεις χωρίς 
πρόσθετα.

5. Θερμική απολύμανση/τελική απόπλυση
Χρησιμοποιείτε πλήρως απιονισμένο νερό. Η θερμική απολύμανση διεξάγεται 
σε θερμοκρασίες 80-95°C με κατάλληλο χρόνο έκθεσης σύμφωνα με την τιμή 
A0, EN ISO 15883.
Η χρήση πλήρως απιονισμένου νερού αποτρέπει το σχηματισμό κηλίδων, επι-
καθίσεων και διάβρωσης στις επιφάνειες των εργαλείων. Με αυτό τον τρόπο 
αποφεύγεται επίσης ο σχηματισμός κρυστάλλων, οι οποίοι ενδεχομένως θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν την αποστείρωση. Εάν προσθέσετε ένα προϊόν 
τελικής απόπλυσης για βράχυνση της περιόδου στεγνώματος, ελέγξτε τη συμ-
βατότητα των υλικών των στοιχείων προς απόπλυση. 

6. Στέγνωμα 
Τα εργαλεία πρέπει να στεγνώνονται επαρκώς, είτε στη συσκευή πλύσης-
απολύμανσης είτε με άλλα κατάλληλα μέσα. Σε ό,τι αφορά τα χημικά προϊόντα 
που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία, θα πρέπει να τηρούνται πάντα οι 
οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με τη συγκέντρωση, τη θερμοκρασία και 
το χρόνο έκθεσης. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζονται ικανοποιητικά αποτε-
λέσματα και το υλικό το εργαλείων παραμένει ανέπαφο στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό. Οι αυτόματες συσκευές διανομής υγρών χημικών διεργασίας πρέπει 
να είναι ελεγχόμενες. 

6.2.2  Μηχανικός καθαρισμός και θερμοχημική απολύ-
μανση 

Τα θερμικά ευαίσθητα ιατροτεχνολογικά προϊόντα υποβάλλονται σε θερμοχημι-
κή επεξεργασία. Αυτό σημαίνει ότι μετά το στάδιο του καθαρισμού χρησιμοποι-
είται ένα απολυμαντικό κατάλληλο για μηχανική απολύμανση. Η θερμοκρασία 
πρέπει να είναι περιορισμένη σε όλες τις φάσεις απόπλυσης, καθώς και κατά 
το στέγνωμα.

Στις θερμοχημικές διαδικασίες (σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 15883-4) ο 
καθαρισμός διεξάγεται στις καθορισμένες θερμοκρασίες (συνήθως < 65 °C, 
στα εύκαμπτα ενδοσκόπια < 60 °C) και προστίθεται ένα ειδικό απολυμαντικό, 
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κατάλληλο για μηχανική επεξεργασία, σε συγκέντρωση ανάλογη με το χρόνο 
έκθεσης που έχει καθοριστεί.

Πρόγραμμα καθαρισμού με χημική-θερμική απολύμανση 

1. Πρόπλυση
Κρύο νερό χωρίς πρόσθετα για την απομάκρυνση μεγάλων σε όγκο ρύπων 
και αφριζουσών ουσιών (όπως υπολείμματα από την προεπεξεργασία). 

2. Καθαρισμός
Ζεστό ή κρύο νερό (πλήρως απιονισμένο, εάν είναι δυνατό). Ο καθαρισμός 
διεξάγεται συνήθως σε θερμοκρασίες 40-60°C, για τουλάχιστον 5 λεπτά. Για 
τον καθαρισμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα προϊόντα ουδέτερου 
pH ή αλκαλικά προϊόντα. Η επιλογή του καθαριστικού προϊόντος εξαρτάται 
από τα υλικά και τις ιδιότητες των υπό επεξεργασία εργαλείων, καθώς και από 
την απαιτούμενη ισχύ καθαρισμού.

3. Θερμο-χημική απολύμανση
Ζεστό ή κρύο νερό (πλήρως απιονισμένο, εάν είναι δυνατό). Η θερμοχημική 
απολύμανση διεξάγεται στους 60°C, χρησιμοποιώντας ειδικό απολυμαντικό με 
αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, κατάλληλο για μηχανική απολύμανση. 

4. Ενδιάμεση απόπλυση
Ζεστό ή κρύο νερό (πλήρως απιονισμένο, εάν είναι δυνατό), χωρίς πρόσθετα 
(ενδεχομένως περισσότερες ενδιάμεσες πλύσεις για την εξασφάλιση επαρ-
κούς απόπλυσης των απολυμαντικών για τοξικολογική ασφάλεια. 

5. Τελική απόπλυση
ΧΧρησιμοποιείτε πλήρως απιονισμένο νερό. Η τελική απόπλυση διεξάγεται 
στη μέγιστη θερμοκρασία των 60 °C. Η χρήση πλήρως απιονισμένου νερού 
αποτρέπει των σχηματισμό κηλίδων, επικαθίσεων και διάβρωσης στις επιφά-
νειες των εργαλείων.

093267_Office_Griechisch.indd   33 16.09.2009   12:48:00



Ενδεδειγμένη Συντήρηση Εργαλείων, 9η έκδοση 2009, www.a-k-i.org34

Τηρείτε τις οδηγίες 
του κατασκευαστή! 

Εάν προσθέσετε ένα προϊόν τελικής απόπλυσης για βράχυνση της περιόδου στε-
γνώματος, ελέγξτε τη συμβατότητα των υλικών των στοιχείων προς απόπλυση.

6. Στέγνωμα
Τα εργαλεία πρέπει να στεγνώνονται επαρκώς, είτε στη συσκευή πλύσης-
απολύμανσης είτε με άλλα κατάλληλα μέσα. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας 
στεγνώματος γίνεται ανάλογα με τη σταθερότητα θερμοκρασίας των στοιχείων 
προς απόπλυση (π.χ. 65 °C). 

Σε ό,τι αφορά τα χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία, 
θα πρέπει να τηρούνται πάντα οι οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με τη 
συγκέντρωση, τη θερμοκρασία και το χρόνο έκθεσης. Με τον τρόπο αυτό, δια-
σφαλίζονται ικανοποιητικά αποτελέσματα και το υλικό το εργαλείων παραμένει 
ανέπαφο στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι αυτόματες συσκευές διανομής υγρών 
χημικών διεργασίας πρέπει να είναι ελεγχόμενες.

6.2.3  Ομάδες εργαλείων που χρήζουν ειδικής 
επεξεργασίας 

Τα εργαλεία μικροχειρουργικής μπορούν να υποβληθούν σε μηχανικό καθαρισμό
και απολύμανση με τον ίδιο τρόπο όπως τα υπόλοιπα χειρουργικά εργαλεία, 
εφόσον έχουν στερεωθεί σε ασφαλή θέση (π.χ. χρησιμοποιώντας υποδοχείς) και 
εφαρμόζεται μια αποτελεσματική μέθοδος απόπλυσης.

Τα οδοντιατρικά εργαλεία μπορούν επίσης να υποβληθούν σε μηχανική επε-
ξεργασία με τον ίδιο τρόπο όπως τα χειρουργικά εργαλεία. Ωστόσο, πρέπει να 
τηρούνται οι παρακάτω ειδικές οδηγίες: 

Οι καθετήρες και άλλα εργαλεία που καταστρέφονται εύκολα πρέπει να τοπο-■
θετούνται σε υποδοχείς ή ειδικές συσκευές συγκράτησης για προστασία. 
Τα εργαλεία με περιστρεφόμενα εξαρτήματα, όπως μύτες τρυπανιών, κόφτες, ■
φρέζες ή λειαντικά εργαλεία, είναι κατάλληλα για μηχανική επεξεργασία υπό
προϋποθέσεις. Κατά κανόνα, συνιστάται επεξεργασία με λουτρό υπερήχων.
Τα εργαλεία για σφράγισμα ρίζας μπορούν να υποβληθούν σε μηχανική  ■
επεξεργασία, μόνο εάν κάθε στοιχείο στερεωθεί σε ασφαλή θέση με κα-
τάλληλα υποστηρίγματα. Διαφορετικά, συνιστάται επεξεργασία με λουτρό 
υπερήχων. 
Οι χειρολαβές και οι υποδοχές μπορούν να υποβληθούν σε μηχανική επε-■
ξεργασία, εφόσον ο κατασκευαστής έχει πιστοποιήσει τα προϊόντα για την 
επεξεργασία και είναι διαθέσιμες ειδικές διατάξεις απόπλυσης για απόπλυ-
ση του καναλιού ψεκασμού, του αεραγωγού ή της παροχής και επιστροφής 
αέρα του συστήματος κίνησης με στρόβιλο. 
Τα κάτοπτρα υπόκεινται σε φθορά. Για παράδειγμα, τα κάτοπτρα με επένδυση ■
από άργυρο ενδέχεται να θαμπώσουν από τη μηχανική επεξεργασία. Αντίθε-
τα, τα κάτοπτρα με επιμετάλλωση ροδίου είναι πιο ανθεκτικά στις θερμικές και 
χημικές επιδράσεις, αλλά ευάλωτα στις μηχανικές. 

Τα ηλεκτροκίνητα χειρουργικά συστήματα μπορούν να υποβληθούν σε μηχα-
νική επεξεργασία, μόνο εάν αυτός ο τύπος επεξεργασίας εγκρίνεται από τον 
κατασκευαστή σε συνδυασμό με ειδικές διαδικασίες, βοηθήματα και διατάξεις. 
Τα εργαλεία που έχουν εγκριθεί για χρήση μπορούν να υποβληθούν σε μηχα-
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νική επεξεργασία με τον ίδιο τρόπο όπως τα χειρουργικά εργαλεία. 

Τα εργαλεία MIS, τα άκαμπτα ενδοσκόπια και τα εργαλεία HF πρέπει να 
αποσυναρμολογούνται για μηχανική επεξεργασία σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή. Όλες οι διατάξεις στεγανοποίησης/παρεμβύσματα πρέπει 
να αφαιρούνται και όλα τα στόμια πρέπει να είναι ανοιχτά. Χρησιμοποιείτε 
μόνο μηχανικές διαδικασίες που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή του 
προϊόντος. Για να αποφευχθεί η φθορά, στερεώνετε τα στοιχεία με ασφάλεια. 
Το μηχάνημα και τα ένθετα μηχανήματος που χρησιμοποιούνται πρέπει να δι-
αθέτουν κατάλληλες διατάξεις για επαρκή και αξιόπιστη εσωτερική απόπλυση 
στην περίπτωση κοίλων εργαλείων.

Τα εργαλεία με επίμονα πηκτικά υπολείμματα που δεν μπορούν να απομα-
κρυνθούν με πρόσθετο ισχυρό καθαρισμό (π.χ. με διάλυμα 3% υπεροξειδίου 
του υδρογόνου, βούρτσα ή υπερήχους) πρέπει να απορρίπτονται, καθώς δεν 
μπορεί να διασφαλιστεί πλέον η σωστή τους λειτουργία και οι απαιτούμενες 
συνθήκες υγιεινής.

Τα εύκαμπτα ενδοσκόπια μπορούν να υποβληθούν σε μηχανική επεξεργασία 
μόνο εάν χρησιμοποιούνται ειδικές συσκευές πλύσης-απολύμανσης. Εάν τα 
ενδοσκόπια υποβάλλονται σε χειροκίνητη προεπεξεργασία πριν από το μηχα-
νικό καθαρισμό και απολύμανση, όλα τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά 
που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους. Με τον τρόπο 
αυτό, αποφεύγονται τα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα, η φθορά στην επιφά-
νεια των ενδοσκοπίων και ο σχηματισμός υπερβολικού αφρού στο εσωτερικό 
του μηχανήματος.

Πριν από τη μηχανική επεξεργασία, πρέπει να διεξαχθεί δοκιμή διαρροής 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζε-
ται ο πρώιμος εντοπισμός διαρροών και διατρήσεων, ώστε να αποτρέπονται 
πιο σοβαρές βλάβες στο μέλλον (π.χ. από διεισδυτικά υγρά). Με ορισμένα 
μηχανήματα η δοκιμή διαρροής μπορεί να εκτελεστεί αυτόματα, είτε πριν από 
την έναρξη του προγράμματος είτε κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Τα 
ελαττωματικά ενδοσκόπια πρέπει να επιστρέφονται στον κατασκευαστή, μαζί 
με μια περιγραφή του προβλήματος.

Τα αλκαλικά απορρυπαντικά ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στα ενδοσκό-
πια και, συνεπώς, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ειδικά καθαριστικά και 
απολυμαντικά, τα οποία είναι κατάλληλα για τη μηχανική επεξεργασία εύκα-
μπτων ενδοσκοπίων. Σε καμία φάση του προγράμματος η θερμοκρασία δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τους 60°C. Επίσης, πρέπει να τηρούνται πάντα προσε-
κτικά οι οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του ενδοσκοπίου.

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, το ενδοσκόπιο πρέπει να είναι τοποθετη-
μένο σε ασφαλή θέση στο εσωτερικό του μηχανήματος. Χρησιμοποιείτε κατάλ-
ληλες συσκευές που διασφαλίζουν το σχολαστικό και αξιόπιστο καθαρισμό και 
απόπλυση όλων των εξωτερικών επιφανειών, καθώς και του εσωτερικού όλων 
των καναλιών/αγωγών.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες τεχνικές διαδικασίες, ώστε το νερό 
που χρησιμοποιείται για την τελική απόπλυση να είναι κατάλληλης ποιότητας 

Εξασφαλίζετε εσωτερική 
απόπλυση! 

Απορρίπτετε! 

Χειροκίνητη δοκιμή διαρροής 
σε εύκαμπτο ενδοσκόπιο 
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που αποτρέπει την εκ νέου ανάπτυξη μικροβίων σε απολυμασμένα ενδοσκόπια.

Πριν από την αποθήκευση των ενδοσκοπίων για μεταγενέστερη χρήση, απαιτεί-
ται σωστό στέγνωμα, ώστε να αποτραπεί η ανάπτυξη μικροοργανισμών.

Το στέγνωμα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτόματη συσκευή πλύσης-
απολύμανσης ή χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο ερμάριο στεγνώματος.

Τα εύκαμπτα εργαλεία με ασφαλιζόμενες κοιλότητες (όπως σωλήνες με μπαλό-
νια, αναπνευστικές μάσκες/μάσκες ανάνηψης, κλπ.) πρέπει να καθαρίζονται και 
να απολυμαίνονται σε κλειστή θέση, ώστε να μην εισχωρήσουν υγρά στις κοι-
λότητες. Για να αποτραπεί η υπερβολική τάνυση του διογκωμένου τμήματος της 
μάσκας, αφαιρέστε λίγο αέρα πριν από την επεξεργασία (αφαιρέστε το πώμα, 
πιέστε και αφαιρέστε λίγο αέρα και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το πώμα).

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την επεξεργασία ελαστικών εργαλείων, 
καθώς τα υπολείμματα απορρυπαντικού ή απολυμαντικού μπορεί να προκαλέ-
σουν ανεπανόρθωτη βλάβη κατά τη διαδικασία στεγνώματος ή αποστείρωσης. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα υπολείμματα αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν 
αποπολυμερισμό της επιφάνειας του υλικού, με αποτέλεσμα να γίνει κολλώδης. 
Οι επικαλύψεις με λατέξ εμφανίζουν συνήθως διόγκωση και αποφλοίωση.

Τα υπολείμματα που έχουν προσκολληθεί σε λειτουργικά εξαρτήματα των 
συστημάτων αναπνευστήρων προκαλούν σημαντική βλάβη. Τα εξαρτήματα 
αυτά πρέπει επίσης να στεγνώνονται πλήρως, καθώς ακόμη και πολύ μικρές 
ποσότητες υγρασίας μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία. Τα λειτουργικά 
εξαρτήματα των συστημάτων αναπνευστήρων σε μηχανήματα αναισθησίας 
έχουν σχεδιαστεί ειδικά από τον κατασκευαστή και, συνεπώς, πρέπει να υπο-
βάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Τα εύκαμπτα εργαλεία με χαμηλή αντίσταση στη θερμότητα (π.χ. προϊόντα 
από PVC) δεν πρέπει να υποβάλλονται ποτέ σε επεξεργασία (απολύμαν-
ση, καθαρισμός ή στέγνωμα) σε θερμοκρασίες άνω των 60°C. Τα εύκαμπτα 
εργαλεία, όπως εργαλεία από καουτσούκ/λατέξ, από φυσικό καουτσούκ δεν 
πρέπει να στεγνώνονται σε θερμοκρασίες άνω των 95°C, καθώς οι υψηλότε-
ρες θερμοκρασίες θα μειώσουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής των εργαλείων. 
Το συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας για το στέγνωμα, στην περίπτωση αυτή, 
είναι 70-80 °C.

6.3 Καθαρισμός και απολύμανση με υπερήχους
Η επεξεργασία με υπερήχους είναι πολύ καλή επιλογή για τον καθαρισμό 
εργαλείων από ανοξείδωτο χάλυβα ή σκληρό πλαστικό. Τα εργαλεία που 
είναι ευαίσθητα στις μηχανικές επιδράσεις (π.χ. εργαλεία μικροχειρουργικής 
ή οδοντιατρικά εργαλεία) μπορούν να υποβληθούν σε ήπιο και σχολαστικό 
καθαρισμό και απολύμανση με τη βοήθεια υπερήχων. Οι ισχυρές συσκευές 
υπερήχων μπορούν να διαλύσουν τις κρούστες επικαθίσεων σε δυσπρόσιτα 
σημεία υπό άλλες συνθήκες. 

Απαιτείται πλήρες
στέγνωμα! 
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Ο καθαρισμός με υπερήχους χρησιμοποιείται:
Ως αποτελεσματική μηχανική μέθοδος, συμπληρωματικά των διαδικασιών ■
χειροκίνητου καθαρισμού.
Για την απομάκρυνση επίμονων κρουστών επικαθίσεων πριν ή μετά τη ■
μηχανική επεξεργασία.
Ως μέρος των κύκλων μηχανικής επεξεργασίας, υποστηρίζοντας, με τον ■
τρόπο αυτό, τα υπόλοιπα μέτρα για βελτιωμένα αποτελέσματα καθαρισμού.
Για ταχύτερη απολύμανση σε συνδυασμό με ισχυρό καθαρισμό.■

Για να διασφαλιστούν βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού κατά τη χρήση 
υπερήχων, τηρείτε τα εξής:

Γεμίστε το λουτρό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.■
Προσθέστε στο νερό κατάλληλο καθαριστικό προϊόν ή συνδυασμό καθαρι-■
στικού-απολυμαντικού.
Κατά τη χρήση απολυμαντικών και καθαριστικών προϊόντων, η ■
συγκέντρωση, η θερμοκρασία και ο χρόνος επεξεργασίας με υπερήχους/
χρόνος έκθεσης πρέπει να επιλέγονται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή, ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητα.
Συνιστάται η χρήση ζεστού νερού για το λουτρό ως εξής.■
Η θερμοκρασία νερού άνω των 50°C μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό ■
κρούστας από αίμα.
Για φρέσκα διαλύματα απολύμανσης ή καθαρισμού απαιτείται απαέρωση ■
πριν από την πρώτη τους χρήση.

Εκτός από τη σωστή προετοιμασία του λουτρού, πρέπει να τηρούνται πάντα 
οι παρακάτω βασικοί κανόνες, ώστε να διασφαλιστούν ικανοποιητικά αποτελέ-
σματα καθαρισμού:

Τα στοιχεία υπό επεξεργασία πρέπει να εμβαπτίζονται πλήρως στο ■
διάλυμα καθαρισμού.
Τα αρθρωτά εργαλεία (π.χ. ψαλίδια) πρέπει να παραμένουν ■
σε ανοιχτή θέση κατά την επεξεργασία με ελαχιστοποίηση των 
αλληλεπικαλυπτόμενων επιφανειών.
Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλους δίσκους (π.χ. συρμάτινους δίσκους) ■
που δεν παρεμποδίζουν τη διαδικασία καθαρισμού με υπερήχους.
Τα ογκώδη εργαλεία με μεγάλες επιφάνειες, όπως μολύβδινοι ■
συγκρατητήρες άκρας χειρός, πρέπει να αποθηκεύονται με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να μην παρεμποδίζεται η διέλευση των ηχητικών κυμάτων και 
να μην δημιουργούνται ανηχωϊκές ζώνες. Αυτά τα εργαλεία πρέπει να 
τοποθετούνται κατακόρυφα ή πάνω σε άλλα εργαλεία.
Μην υπερφορτώνετε τους δίσκους.■
Τα λουτρά υπερήχων θα πρέπει να προετοιμάζονται καθημερινά, ■
λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες και τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Καθώς τα υψηλά επίπεδα μόλυνσης επηρεάζουν δυσμενώς 
τον καθαρισμό με υπερήχους και ευνοούν το σχηματισμό διάβρωσης, 
απαιτείται πιο συχνή αντικατάσταση του διαλύματος υπερήχων, ανάλογα 
με τις απαιτήσεις κάθε περίπτωσης.
Δεδομένου του σύγχρονου, αποτελεσματικού εξοπλισμού, επαρκεί μια ■
διαδικασία επεξεργασίας με υπερήχους διάρκειας 3 λεπτών περίπου σε 
συχνότητες περίπου 35 kHz.
Εάν η απολύμανση και ο καθαρισμός διεξάγονται ταυτόχρονα, πρέπει να ■
χρησιμοποιούνται κατάλληλα προϊόντα, με ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτή-
σεις συγκέντρωσης και χρόνου έκθεσης.
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Εάν συνιστώνται πιο σύντομοι χρόνοι έκθεσης ή/και χαμηλότερες συγκεντρώ-
σεις κατά τη χρήση καθαριστικών και απολυμαντικών με υπερήχους, οι τιμές 
αυτές πρέπει να ελέγχονται πάντα και να επιβεβαιώνονται με μικροβιολογικές 
εξετάσεις (πραγματογνωμοσύνη), λαμβάνοντας υπόψη τη θερμοκρασία, το 
εύρος συχνοτήτων και το φάσμα μικροβίων.
Μετά την επεξεργασία με υπερήχους, τα εργαλεία πρέπει να αποπλένονται 
σχολαστικά με χειροκίνητο τρόπο. Η χειροκίνητη απόπλυση μπορεί να διεξα-
χθεί με φρέσκο νερό βρύσης και με προσοχή, ώστε να απομακρυνθούν όλα τα 
υπολείμματα καθαριστικών και απολυμαντικών κατά τη διαδικασία αυτή. Για να 
αποφευχθούν οι κηλίδες που προκαλούνται από το νερό, συνιστάται η χρήση 
πλήρως απιονισμένου νερού για την τελική απόπλυση.

Τα εργαλεία μικροχειρουργικής πρέπει να αποθηκεύονται σε ειδικούς υποδο-
χείς για την αποφυγή τυχόν φθοράς.

Για να αποτραπεί η φθορά στις επιφάνειες και στα σημεία συγκόλλησης των 
οδοντιατρικών εργαλείων, μην προσθέτετε όξινα μέσα αφαίρεσης τσιμέντου 
στο λουτρό υπερήχων.

Οι χειρολαβές, οι υποδοχές και οι στρόβιλοι δεν θα πρέπει να εμβαπτίζονται 
ποτέ σε λουτρό υπερήχων.

Λόγω των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή, τα οδοντιατρικά 
εργαλεία με περιστρεφόμενα εξαρτήματα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξερ-
γασία με ειδικά απολυμαντικά και καθαριστικά. Πριν από την επεξεργασία με 
υπερήχους, πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικούς υποδοχείς, ώστε να αποφευ-
χθεί η φθορά λόγω επαφής των εργαλείων μεταξύ τους (π.χ. από αιχμηρά κο-
πτικά άκρα, κόκκοι διαμαντιού). Μετά από γρήγορη απόπλυση με τρεχούμενο 
νερό και στέγνωμα, τα οδοντιατρικά εργαλεία με περιστρεφόμενα εξαρτήματα 
πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με αντιδιαβρωτικά προϊόντα που 
παραμένουν σταθερά κατά την αποστείρωση. Τα στιλβωτικά και τα ελαστικά 
εργαλεία δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία σε λουτρό υπερήχων, διότι 
οι υπέρηχοι απορροφώνται λόγω της ελαστικότητας.

Τα κάτοπτρα ενδέχεται να υποστούν φθορά από την επεξεργασία με λουτρό 
υπερήχων.

Εκτός από τα απλά εργαλεία και πρόσθετα εξαρτήματα, τα ηλεκτροκίνητα 
συστήματα δεν θα πρέπει να υποβάλλονται ποτέ σε επεξεργασία με λουτρό 
υπερήχων.

Στην περίπτωση των εργαλείων MIS, των άκαμπτων ενδοσκοπίων και των 
εργαλείων HF, επεξεργασία με λουτρό υπερήχων μπορεί να εφαρμοστεί μόνο 
για τα εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί ρητά από τον κατασκευαστή.

Τα οπτικά στοιχεία, τα συστήματα κάμερας και τα οπτικά καλώδια δεν πρέπει 
να καθαρίζονται ποτέ σε λουτρό υπερήχων.

093267_Office_Griechisch.indd   38 16.09.2009   12:48:01



Ενδεδειγμένη Συντήρηση Εργαλείων, 9η έκδοση 2009, www.a-k-i.org 39

Απαγορεύεται ο καθαρισμός 
με υπερήχους!

Τηρείτε τη συμβατότητα των 
υλικών! 

Στην περίπτωση εργαλείων που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική HF, η 
χρήση διαλύματος H2O2 3% επιταχύνει την απομάκρυνση κρουστών επικαθί-
σεων.

Τα εύκαμπτα ενδοσκόπια δεν πρέπει να υποβάλλονται ποτέ σε επεξεργασία 
με λουτρό υπερήχων. Ωστόσο, τα πρόσθετα εξαρτήματά τους (όπως βαλβίδες, 
πώματα, δακτύλιοι σύνδεσης ή λαβίδες) μπορούν να υποβληθούν σε επεξερ-
γασία με λουτρό υπερήχων.

Τα υπερηχητικά κύματα έχουν περιορισμένη επίδραση στα ελαστικά εργαλεία. 

Τα λειτουργικά εξαρτήματα των συστημάτων αναπνευστήρων δεν πρέπει να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία με λουτρό υπερήχων.

7. Τελική απολύμανση

Τα εργαλεία που δεν μπορούν να αποστειρωθούν ή για τα οποία δεν απαιτείται 
αποστείρωση υποβάλλονται σε τελική απολύμανση. Στις περισσότερες περιπτώ-
σεις, αυτό ισχύει για εργαλεία που είναι ευαίσθητα στη θερμότητα, όπως εύκαμπτα 
ενδοσκόπια ή εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη χορήγηση αναισθησίας.

Η τελική απολύμανση μπορεί να διεξαχθεί χειροκίνητα ή μηχανικά σε θερμοκρα-
σία δωματίου ή μόνο μηχανικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, χρησιμοποιώντας 
μια θερμική διαδικασία ή μια θερμοχημική διαδικασία. Για μηχανικές θερμικές και 
θερμοχημικές διαδικασίες με ενσωματωμένο στάδιο καθαρισμού, ανατρέξτε στην 
ενότητα 6.2.
Κατά τη χρήση χημικών διαδικασιών για τελική απολύμανση, οι αλδεΰδες, οι 
οργανικές υπεροξειδικές ενώσεις ή οι αλκυλαμίνες χρησιμοποιούνται κυρίως ως 
μικροβιοκτόνα (είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με καθαριστικές ουσίες ή/και 
αναστολείς διάβρωσης και πρόσθετα). Η αποτελεσματικότητα των απολυμαντικών 
που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να αποδεικνύεται σε «συνθήκες χωρίς μόλυνση» 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕΝ) 14885 ή αντίστοιχες τοπικές κατευθυ-
ντήριες οδηγίες.

Η συμβατότητα των υλικών εξαρτάται από το υλικό του εργαλείου, τη σύνθεση του 
απολυμαντικού, τη θερμοκρασία, το χρόνο έκθεσης, τη συγκέντρωση και την τιμή 
pH του διαλύματος που χρησιμοποιείται.

Τα απολυμαντικά με βάση τις αλδεΰδες είναι συνήθως σε μεγάλο βαθμό συμβατά 
με τα υλικά των εργαλείων. Σε ό,τι αφορά τις οργανικές υπεροξειδικές ενώσεις, και 
συγκεκριμένα τα απολυμαντικά που περιέχουν υπεροξεικό οξύ, η συμβατότητα 
εξαρτάται κυρίως από τη σύνθεση του απολυμαντικού και τις ειδικές συνθήκες 
χρήσης.
Κατά τη χρήση απολυμαντικών που περιέχουν αλκυλαμίνες, η χημική δομή αυτών 
των προϊόντων επηρεάζει σημαντικά τη συμβατότητα των υλικών σε ό,τι αφορά τα 
ελαστομερή και τους συγκολλημένους συνδέσμους. Στην περίπτωση των ελα-
στομερών σιλικόνης, η παρατεταμένη επεξεργασία με απολυμαντικά με βάση τις 
αλκυλαμίνες ενδέχεται να προκαλέσει σκλήρυνση.
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Απαιτείται πλήρης 
διαβροχή! 

Τα απολυμαντικά που βασίζονται σε οργανικές υπεροξειδικές ενώσεις ή αλκυλαμί-
νες πρέπει να κατατάσσονται στην κατηγορία των «ευαίσθητων» προϊόντων σε ό,τι 
αφορά τη συμβατοτήτων των υλικών των εργαλείων. Για το λόγο αυτό, πρέπει να 
τηρούνται πιστά οι οδηγίες των κατασκευαστών που έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί.
Εφόσον χρησιμοποιούνται τα ίδια προϊόντα για την απολύμανση, τον καθαρισμό 
και την τελική απολύμανση, πρέπει να χρησιμοποιούνται ξεχωριστά διαλύματα για 
τα δύο στάδια. Εάν χρησιμοποιούνται προϊόντα με βάση άλλες ουσίες, πρέπει να 
διασφαλίζεται η συμβατότητα των προϊόντων (για παράδειγμα, ώστε να αποφευχθεί 
ο σχηματισμός επικαθίσεων).

Κατά την τελική χημική απολύμανση, όλες οι επιφάνειες πρέπει να καλύπτονται 
πλήρως από το διάλυμα, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών σχισμών αρθρω-
τών εργαλείων, των καναλιών και των κοιλοτήτων.

Μετά την απολύμανση, τα εργαλεία πρέπει να αποπλένονται σχολαστικά με απο-
στειρωμένο, πλήρως απιονισμένο νερό, ώστε να απομακρύνονται πλήρως όλα 
τα κατάλοιπα και, στη συνέχεια, να στεγνώνονται αμέσως. Εάν για το στέγνωμα 
χρησιμοποιείται πεπιεσμένος αέρας, ο αέρας πρέπει να διέρχεται από φίλτρο απο-
στείρωσης. Συνιστάται η χρήση των απολυμαντικών διαλυμάτων για διάστημα μίας 
ημέρας το μέγιστο. Εάν ο κατασκευαστής συνιστά ή εγκρίνει μεγαλύτερα διαστή-
ματα, η συγκέντρωση του προϊόντος θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά (τουλάχιστον 
καθημερινά), καθώς μπορεί να παρατηρηθούν απώλειες είτε κατά την εισαγωγή είτε 
κατά την αφαίρεση των εργαλείων λόγω χημικής αντίδρασης. Το διάλυμα θα πρέπει 
να απορρίπτεται όταν επιτευχθεί η οριακή τιμή συγκέντρωσης που σύμφωνα με τον 
κατασκευαστή διασφαλίζει το φάσμα δράσης που αναμένεται από το χρήστη. Για τις 
κατάλληλες μεθόδους ελέγχου της συγκέντρωσης, επικοινωνήστε με τον κατασκευ-
αστή του προϊόντος.

Τα εύκαμπτα ενδοσκόπια πρέπει να αποπλένονται επαρκώς εξωτερικά και εσωτερι-
κά με νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες καθαρισμού που παρέχονται στην ενότητα 6.1 
και, στη συνέχεια, να εμβαπτίζονται σε απολυμαντικό διάλυμα. Το ενδοσκόπιο 
πρέπει να καλύπτεται πλήρως από το διάλυμα και όλα τα κανάλια να έχουν γεμίσει 
ή διαβραχεί πλήρως με το διάλυμα που ρέει στο εσωτερικό τους.
Στην περίπτωση των εύκαμπτων ενδοσκοπίων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το 
σκοπό αυτό μια χειροκίνητη αντλία ή ένα αυτόματο σύστημα αντλίας με προγράμ-
ματα. Απολυμάνετε και τους αγωγούς εκκένωσης. Μετά τη χημική απολύμανση, οι 
εξωτερικές επιφάνειες και όλα τα κανάλια του ενδοσκοπίου πρέπει να αποπλένονται 
σχολαστικά για την απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων. Για να αποφευχθούν οι 
κηλίδες που προκαλούνται από το νερό, χρησιμοποιείτε μόνο πλήρως απιονισμένο 
νερό. Η χρήση πρόσθετων αποστειρωμένων φίλτρων αποτρέπει την ανεπιθύμητη 
εκ νέου μόλυνση.
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Καθαριότητα

Φθορά λαβίδας βιοψίας 
λόγω διάτμησης 

Λεπτή ρωγμή δίπλα στην άρθρωση του 
ψαλιδιού

Ακεραιότητα

Για το στέγνωμα των εξωτερικών επιφανειών των εύκαμπτων ενδοσκοπίων, χρη-
σιμοποιείτε πανί που δεν αφήνει χνούδι. Τα κανάλια θα πρέπει να στεγνώνονται με 
το χέρι ή με μια αντλία εκκένωσης ή με πεπιεσμένο αέρα με μέγιστη πίεση 0,5 bar, 
ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η χρήση αποστειρωμένου (φιλτραρισμέ-
νου) πεπιεσμένου αέρα αποτρέπει την ανεπιθύμητη εκ νέου μόλυνση.

Στην περίπτωση εύκαμπτων εργαλείων από πλαστικό ή καουτσούκ, η εισχώρηση 
του νερού στην επιφάνεια του εργαλείου προκαλεί την εμφάνιση λευκών κηλίδων. 
Οι κηλίδες αυτές μπορούν να απομακρυνθούν μόνο με στέγνωμα.

Για να αποφευχθεί η φθορά του διαφράγματος σε λειτουργικά εξαρτήματα των συ-
στημάτων αναπνευστήρων, μη χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα για το στέγνωμα.

8. Έλεγχοι και φροντίδα
Η επιτυχής αποστείρωση εξαρτάται αποκλειστικά από τα πρότυπα καθαρι-
σμού που εφαρμόζονται. Τα εργαλεία για αποστείρωση πρέπει να θεωρούνται 
καθαρά μετά από μακροσκοπική εξέταση, δηλ. χωρίς ορατά υπολείμματα. 
Τα εργαλεία πρέπει να ελέγχονται οπτικά. Οι περιοχές που χρήζουν ιδιαίτε-
ρης προσοχής, όπως οι λαβές, οι σύνδεσμοι ή η οδόντωση σφιγκτήρων (και 
συγκεκριμένα η ατραυματική οδόντωση), πρέπει να υποβάλλονται σε ιδιαίτερα 
προσεκτικό έλεγχο.

Συνιστάται η χρήση ειδικών φώτων εργασίας με μεγεθυντικούς φακούς με 3 
έως 6 διοπτρών κατά τον έλεγχο πολυσύνθετων άκρων εργασίας. Αν υπάρ-
χουν αμφιβολίες σχετικά με την καθαριότητα ιδίως εργαλείων με κοιλότητες, 
πρέπει να διεξάγονται χημικές ανιχνεύσεις για πρωτεΐνες ή αίμα.

Όλα τα εργαλεία με αυλούς, όπως κάνουλες ή σωλήνες θηκαριών κλπ., πρέ-
πει να υποβάλλονται σε έλεγχο βατότητας (ελεύθερη διέλευση, χωρίς εμπό-
δια). Τα εργαλεία με έμφραξη πρέπει να υποβάλλονται σε εκ νέου επεξεργα-
σία. Εάν η έμφραξη παραμένει, τα εργαλεία αυτά πρέπει να αντικαθίστανται.

Τα ανεπαρκώς καθαρά εργαλεία πρέπει να υποβάλλονται σε εκ νέου καθα-
ρισμό (όπως περιγράφεται παρακάτω) και, στη συνέχεια, να αποπλένονται 
σχολαστικά: 

Χειροκίνητος καθαρισμός, με υπερήχους εάν απαιτείται (βλ. ενότητα 6) ■
Εμβάπτιση σε διάλυμα H2O2 3 % (για περίπου 5 λεπτά) ■

Για την αποτροπή φθοράς και επακόλουθης διάβρωσης λόγω τριβής του με-
τάλλου, μην χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικές βούρτσες ή συρμάτινους σπόγ-
γους για την απομάκρυνση των κηλίδων. 

Τα εργαλεία με λεπτές ρωγμές στις περιοχές των συνδέσμων, καθώς και εκεί-
να που έχουν υποστεί ζημιά, παραμόρφωση ή φθορά, πρέπει να αντικαθίστα-
νται, καθώς δεν μπορεί να διασφαλιστεί πλέον η σωστή τους λειτουργία. 
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Αλλαγές επιφάνειας 

Φροντίδα

Διάβρωση εκτριβής λόγω 
ανεπαρκούς λίπανση 

«Εκτριβή»

Τα εργαλεία με υπολείμματα διάβρωσης ή φθαρμένη χρωμιονικελιούχο επι-
κάλυψη πρέπει να υποβάλλονται σε ειδική επεξεργασία. Η επεξεργασία αυτή 
δεν είναιμ ωστόσο, υποχρεωτική, στην περίπτωση αποχρωματισμών ή/και 
κηλίδων. 

Για λεπτομερείς πληροφορίες και συστάσεις για το θέμα αυτό, ανατρέξτε στην 
ενότητα 12. 

Οι διαδικασίες συντήρησης και φροντίδας εφαρμόζονται συνήθως πριν από 
τον έλεγχο λειτουργίας. 

Η συντήρηση ή η φροντίδα περιλαμβάνει τη στοχευμένη εφαρμογή λιπαντικού 
υγρού στους συνδέσμους, στις αρθρώσεις, στις ασφάλειες, στα σπειρώματα ή 
στις επιφάνειες τριβής των εργαλείων, όπως σφιγκτήρων, ψαλιδιών ή εργαλεί-
ων διάτρησης, μετά από προσεκτικό καθαρισμό και απολύμανση. 

Με τον τρόπο αυτό, αποτρέπεται η τριβή των μετάλλων και, συνεπώς, πα-
ρέχεται προληπτική προστασία έναντι της διάβρωσης που προκαλείται από 
εκτριβή. 

Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία των εργαλείων και των 
αρθρώσεών τους. 

Απαιτήσεις για προϊόντα φροντίδας χειρουργικών εργαλείων: 
Προϊόντα με βάση παραφινέλαιο/λευκό λάδι, ■
Βιοσυμβατότητα σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή ή Αμερικανική ■
Φαρμακοποιία 
Καταλληλότητα για αποστείρωση με ατμό και διαπερατότητα από υδρα-■
τμούς. 

Μην υποβάλετε ποτέ σε επεξεργασία εργαλεία με προϊόντα φροντίδας που 
περιέχουν λάδι σιλικόνης, καθώς επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία του εργα-
λείου (ευκολία κίνησης) και τα αποτελέσματα της αποστείρωσης με ατμό. 

Ορθή εφαρμογή μέτρων φροντίδας: 
Περιμένετε μέχρι τα εργαλεία να κρυώσουν και να αποκτήσουν θερμοκρασία 
δωματίου πριν από το άνοιγμα/κλείσιμό τους, καθώς διαφορετικά θα προκλη-
θεί τριβή των μετάλλων, όταν τα εξαρτήματα έρθουν σε επαφή μεταξύ τους. Η 
«εκτριβή» αυτή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εύκολη κίνηση του εργαλεί-
ου ή ακόμη και να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία του. 

Το προϊόν φροντίδας πρέπει να εφαρμόζεται χειροκίνητα και με ακρίβεια 
πάνω στους συνδέσμους, στα σπειρώματα και στις επιφάνειες τριβής και, στη 
συνέχεια, να απλώνεται ομοιόμορφα με μετακίνηση των σχετικών συνδέσμων. 
Τυχόν πλεονάζουσα ποσότητα του προϊόντος φροντίδας πρέπει να απομακρύ-
νεται με πανί που δεν αφήνει χνούδι. 

Ο ψεκασμός των εργαλείων ή η εφαρμογή του προϊόντος φροντίδας με 
μηχανικό τρόπο δεν επαρκεί και δεν παρέχει πρόσθετη προστασία έναντι της 
διάβρωσης. Τα λουτρά εμβάπτισης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται λόγω 
του κινδύνου εξάπλωσης των μικροβίων. 
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Λειτουργία 

Φροντίδα 

Φροντίδα

Οι πλαστικές επιφάνειες δεν επιτρέπεται να υφίστανται επεξεργασία με προϊό-
ντα φροντίδας εργαλείων.

Καθώς τα χειρουργικά εργαλεία προορίζονται για ειδικές εφαρμογές, πρέπει 
να διεξάγονται δοκιμές λειτουργίας, ώστε να προσδιορίζονται αξιόπιστα και να 
απορρίπτονται τα στοιχεία που δεν λειτουργούν σωστά. Σε περίπτωση αμφι-
βολιών, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εργαλείου για τις κατάλληλες 
μεθόδους δοκιμής. 

Τα αρθρωτά και σπειροειδή εργαλεία πρέπει να λιπαίνονται πριν από την 
υποβολή τους σε δοκιμή λειτουργίας, χρησιμοποιώντας λιπαντήρα ή με 
στοχευμένη εφαρμογή σταγόνων λαδιού. Τα αποσυναρμολογούμενα εργαλεία 
υποβάλλονται σε δοκιμή συναρμολογημένα. 

Τα ιατρικά προϊόντα που χρήζουν επισκευής πρέπει να αποστέλλονται στον 
κατασκευαστή μετά από έναν πλήρη κύκλο επεξεργασίας, ώστε να πληρού-
νται οι απαιτήσεις υγιεινής. 

Μετά τον έλεγχο, τα εργαλεία μικροχειρουργικής πρέπει να αποθηκεύονται 
σε ειδικούς υποδοχείς για την αποφυγή τυχόν φθοράς κατά τη μεταφορά. 
Εάν απαιτείται, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες διατάξεις για τη 
στερέωσή τους. 

Τα οδοντιατρικά εργαλεία υποβάλλονται συνήθως σε συντήρηση με τον ίδιο 
τρόπο όπως τα χειρουργικά εργαλεία. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις: 

Όλα τα οδοντιατρικά εργαλεία με περιστρεφόμενα εξαρτήματα (μύτες τρυπα-■
νιών, κόφτες, φρέζες, διευρυντήρες) πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία
με αντιδιαβρωτικό προϊόν, το οποίο είναι κατάλληλο για χρήση με μέσα απο-
στείρωσης, όπως ατμό ή θερμό αέρα, αμέσως μετά το στέγνωμα. 
Οι χειρολαβές, οι υποδοχές και οι τουρμπίνες πρέπει να υποβάλλονται σε ■
επεξεργασία με ειδικά προϊόντα, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευα-
στή, λόγω του σύνθετου εσωτερικού σχεδιασμού τους. 

Καθώς η σωστή λίπανση και συντήρηση είναι παράγοντες ζωτικής σημασίας 
για τη μακροχρόνια διατήρηση της αξίας των ηλεκτροκίνητων συστημάτων, θα 
πρέπει να τηρούνται προσεκτικά οι οδηγίες του κατασκευαστή. Για χειρολαβές 
χωρίς στεγανοποίηση, π.χ. διάφορες μικρο-χειρολαβές με σύνδεση κινητήρα 
σύμφωνα με το πρότυπο DIN 13940/ISO 3964, πρέπει να χρησιμοποιείται 
ειδικό σπρέι για εσωτερικό καθαρισμό και λίπανση. 

Στην περίπτωση των κινητήρων πεπιεσμένου αέρα (με την εξαίρεση των τύ-
πων που δεν χρειάζονται συντήρηση και φέρουν σχετική σήμανση), πρέπει να 
εφαρμόζονται μερικές σταγόνες ειδικού λαδιού στον αγωγό εισαγωγής αέρα. 
Για να διευκολυνθεί η κατανομή του λαδιού στο εσωτερικό, ο κινητήρας πρέπει 
να τεθεί σε λειτουργία με πεπιεσμένο αέρα για μερικά δευτερόλεπτα. 
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Λειτουργία 

Καθαριότητα

Εξαίρεση αποτελούν κινητήρες πεπιεσμένου αέρα που δεν χρειάζονται συ-
ντήρηση με αντίστοιχη σήμανση. Κατά κανόνα, όλα τα κινούμενα εξωτερικά 
εξαρτήματα, όπως κουμπιά ή συζεύξεις εργαλείων, θα πρέπει να λιπαίνονται 
κατάλληλα, εκτός εάν απαγορεύεται ρητά από τον κατασκευαστή. Πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο λιπαντικά που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Πριν από την αποστείρωση, οι κινητήρες χειρουργικών εργαλείων και τα 
πρόσθετα εξαρτήματά τους πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμή λειτουργίας, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Όλα τα εξαρτήματα πεπιεσμένου 
αέρα πρέπει, επίσης, να υποβάλλονται σε δοκιμή διαρροής και να ελέγχονται 
οπτικά για πιθανά ελαττώματα, ιδιαίτερα οι εύκαμπτοι σωλήνες και οι κινητή-
ρες πεπιεσμένου αέρα. Για τον έλεγχο του αγωγού εισαγωγής αέρας, ο εύκα-
μπτος σωλήνας αέρα πρέπει να συνδεθεί στο συνδετήρα πεπιεσμένου αέρα. 
Στη συνέχεια, η ανίχνευση διαρροών μπορεί να εκτελεστεί είτε ακουστικά είτε 
με εμβάπτιση του εύκαμπτου σωλήνα στο νερό.

Για τον έλεγχο του αγωγού εξαγωγής αέρα, ο κινητήρας πεπιεσμένου αέρα 
πρέπει, επίσης, να συνδεθεί στον εύκαμπτο σωλήνα πεπιεσμένου αέρα. Μετά 
την εκκίνηση του κινητήρα, ο καλύτερος τρόπος για την ανίχνευση διαρροών 
είναι με εμβάπτιση του εύκαμπτου σωλήνα στο νερό.

Τα απλά εργαλεία πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με τις οδηγίες για τα γενικά 
χειρουργικά εργαλεία. Για να αποφευχθεί η φθορά κατά τη μεταφορά, τα ερ-
γαλεία θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ειδικούς υποδοχείς ή να στερεώνονται 
χρησιμοποιώντας κατάλληλες διατάξεις.

Τα σετ εύκαμπτων σωλήνων που χρησιμοποιούνται για την ψύξη υγρών μπο-
ρούν να ελεγχθούν για τυχόν διαρροές με ένα σφιγκτήρα και μια σύριγγα με-
γάλου όγκου. Η σωλήνωση γεμίζει με νερό και ο σφιγκτήρας τοποθετείται στο 
ένα άκρο της. Στη συνέχεια, διοχετεύεται νερό με τη σύριγγα στο άλλο άκρο.

Τα υπολείμματα στις γυάλινες επιφάνειες των ενδοσκοπίων, τα καλώδια οπτι-
κών ινών και τις κεφαλές κάμερας μπορούν να απομακρυνθούν με ένα στυλεό 
εμποτισμένο με οινόπνευμα.

Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στυλεοί από ξύλο ή 
πλαστικό υλικό, ανθεκτικό στο οινόπνευμα. Οι μεταλλικοί στυλεοί θα πρέπει 
να αποφεύγονται, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν χαρακιές στις γυάλινες 
επιφάνειες. Το οινόπνευμα δεν είναι κατάλληλο για την απομάκρυνση υπολειμ-
μάτων πρωτεϊνών και αίματος.

Οι γυάλινες επιφάνειες με επίμονες επικαθίσεις (π.χ. στην περίπτωση προ-
σοφθάλμιων, φακών ή συνδετήρων φωτός) μπορούν να υποβληθούν σε 
επεξεργασία με το συνιστώμενο από τον κατασκευαστή απορρυπαντικό ή 
διαδικασία καθαρισμού. Εάν δεν είναι δυνατή η απομάκρυνση επικαθίσεων 
ή θαμπώματος με τον τρόπο αυτό, το εργαλείο πρέπει να επιστρέφεται στον 
κατασκευαστή για έλεγχο.
Εάν δεν είναι δυνατή η απομάκρυνση επικαθίσεων ή θαμπώματος με τον τρό-
πο αυτό, το εργαλείο πρέπει να επιστρέφεται στον κατασκευαστή για έλεγχο. 
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Πρέπει να ελέγχεται η ακεραιότητα των φθαρμένων εξαρτημάτων, των ελαττω-
ματικών εξαρτημάτων, των παρεμβυσμάτων και των δακτυλίων στεγανοποίη-
σης πριν από κάθε κύκλο αποστείρωσης και ενδεχομένως να αντικαθίστανται.
Οι φθαρμένες, αμβλείες ή/και παραμορφωμένες κάνουλες πρέπει να αφαιρού-
νται και να απορρίπτονται.

Τα εργαλεία με φθαρμένη μόνωση πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως, καθώς 
είναι επικίνδυνα για τους ασθενείς, τους χρήστες και τρίτα άτομα.

Τα καλώδια οπτικών ινών και τα ενδοσκόπια πρέπει να ελέγχονται για τυχόν 
θραύση των ινών, κρατώντας το άπω άκρο έναντι μιας πηγής φωτός και εξετά-
ζοντας το καλώδιο στο άλλο άκρο (άκρο συνδετήρα του οπτικού συστήματος). 
Η θραύση των ινών υποδεικνύεται από μαύρες κηλίδες στον κυματοδηγό. Εάν 
διαπιστωθεί θραύση άνω του 30% των ινών, η έξοδος φωτός στο άπω άκρο 
δεν είναι πλέον επαρκής. Στην περίπτωση αυτή, τα καλώδια ή τα ενδοσκόπια 
πρέπει να επιστρέφονται στον κατασκευαστή για επισκευή. Τα γυαλιά κάλυ-
ψης ενδοσκοπίων πρέπει να ελέγχονται για σημαντικά ίχνη γρατσουνιών και/ 
ή ρωγμές. Αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροές και κατά συνέπεια διακοπή 
λειτουργίας του οπτικού συστήματος.

Η εφαρμογή προϊόντων φροντίδας, είτε χειροκίνητα είτε μηχανικά, θα πρέπει 
να αποφεύγεται στην περίπτωση οπτικών συστημάτων, παρεμβυσμάτων και 
ηλεκτροφόρων εξαρτημάτων, καθώς κάτι τέτοιο προκαλεί σημαντικά προβλή-
ματα και οδηγεί σε απώλεια της λειτουργίας.

Οι σύνδεσμοι, τα σπειρώματα και οι επιφάνειες τριβής, καθώς και οι συνδέσεις 
σε άκαμπτα ενδοσκόπια που δεν χρειάζονται συντήρηση πρέπει να υποβάλ-
λονται σε επεξεργασία με λάδι σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί λιπαντικό υγρό, εάν επιτρέπεται από 
τον κατασκευαστή.

Η δοκιμή λειτουργίας διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία των εργαλείων MIS και 
των άκαμπτων ενδοσκοπίων. Η δοκιμή αυτή πρέπει να διεξάγεται πάντα με 
το εργαλείο πλήρως συναρμολογημένο. Το εργαλείο πρέπει, στη συνέχεια, να 
αποσυναρμολογηθεί ξανά, εάν απαιτείται αποστείρωση. Η αποσυναρμολόγη-
ση/ συναρμολόγηση εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή .

Στα εύκαμπτα ενδοσκόπια όλα τα κανάλια πρέπει να ελέγχονται για ελεύθερη 
διέλευση (χωρίς εμπόδια).

Η καθαριότητα των γυάλινων επιφανειών των εύκαμπτων ενδοσκοπίων (φα-
κοί, προσοφθάλμια και επιφάνειες εισόδου/εξόδου φωτός) πρέπει να ελέγχεται 
με τον ίδιο τρόπο όπως στα άκαμπτα ενδοσκόπια.

Πρέπει να ελέγχεται η ακεραιότητα των παρεμβυσμάτων, των δακτυλίων 
στεγανοποίησης, των βαλβίδων, των πωμάτων και άλλων εξαρτημάτων που 
υπόκεινται σε φθορά, μετά από κάθε κύκλο επεξεργασίας. Σε περίπτωση 
ζημιάς ή φθοράς, πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως.

Ακεραιότητα

Φθαρμένη μόνωση 
σε εργαλείο HF 

Φροντίδα 

Λειτουργία 

Καθαριότητα 

Ακεραιότητα 
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Φροντίδα

Διόγκωση στο άπω άκρο ινοσκόπιου

Λειτουργία/ακεραιότητα

Τα ενδοσκόπια με φθαρμένο σωλήνα τροφοδοσίας ή/και γωνιακό σωλήνα ή 
άλλα ελαττώματα πρέπει να αφαιρούνται και να αποστέλλονται για επισκευή.

Στην περίπτωση των εύκαμπτων ενδοσκοπίων, ελέγχετε πάντα εάν οι βαλβί-
δες (εάν είναι ενσωματωμένες) πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία με ένα 
προϊόν φροντίδας εργαλείου πριν από τη χρήση. 

Λάβετε υπόψη ότι η επιφάνεια του ενδοσκοπίου δεν πρέπει να ψεκάζεται, 
καθώς τα προωθητικά αέρια ψεκασμού προκαλούν φθορά στα εργαλεία αυτά. 

Ως λιπαντικά πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τζελ χωρίς γράσο, σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η βαζελίνη ή άλλα προϊόντα που περιέχουν 
παραφίνη προκαλούν διόγκωση ή αποσκλήρυνση των πλαστικών εξαρτημά-
των (βλ. επίσης ενότητα «Αλλαγές επιφάνειας»!)

Αμέσως μετά από μια ενδοσκόπηση, πρέπει να ελέγχονται ή να υποβάλλο-
νται σε δοκιμή όλες οι λειτουργίες του εργαλείου, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 

Τα συστήματα αναπνευστήρων πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή, ώστε να διασφαλιστεί ότι λειτουργούν σωστά. Η σωστή λει-
τουργία των εύκαμπτων εργαλείων πρέπει να ελέγχεται σύμφωνα με το σκοπό 
για τον οποίο προορίζονται. Οι πιο σημαντικοί έλεγχοι και δοκιμές περιλαμβά-
νουν τα εξής: 

Έλεγχος της ακεραιότητας των μπαλονιών, ■
Έλεγχος των συστημάτων πλήρωσης μπαλονιών για απουσία διαρροών, ■
Έλεγχος αυλών εργαλείου για εμπόδια, ■
Δοκιμή συνδετήρων για ασφαλή λειτουργία (π.χ. συνδετήρες ISO), ■
Έλεγχος τραχειοσωλήνων για παραμορφώσεις, π.χ. ακτίνες, ■
Έλεγχος συνδετήρων από πολυσουλφόνη και παρόμοιων προϊόντων για ■
ρωγμές λόγω τάσης. 

Τυχόν φθαρμένα ή ελαττωματικά εργαλεία πρέπει να αφαιρούνται και να 
απορρίπτονται. Οι συχνές φθορές περιλαμβάνουν τα εξής: 

Αποκολλήσεις (σχηματισμός φυσαλίδων).■
Ρωγμές επιφάνειας (π.χ. ρωγμές που οφείλονται στο όζον, ρηγμάτωση/■
φαινόμενο «φλούδας πορτοκαλιού», π.χ. δικτύωμα από μικρορωγμές 
χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση), ρωγμές λόγω τάσης σε πλαστικά εξαρ-
τήματα 
Κολλώδεις επιφάνειες ■
Σκλήρυνση ■
Πορώδεις επιφάνειες ■
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Φροντίδα

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ λάδι 
σιλικόνης!

Επισκευή 

Συντήρηση 

Σύστημα φραγμού 
αποστείρωσης

Προστατευτική συσκευασία

Είδη συσκευασίας

Τα εύκαμπτα εργαλεία και τα συστήματα αναπνευστήρων δεν πρέπει να υπο-
βάλλονται ποτέ σε επεξεργασία με λιπαντικά ή προϊόντα φροντίδας πριν από 
την αποστείρωση. Όταν απαιτείται, παρέχονται πάντα ειδικά μέτρα συντήρη-
σης και φροντίδας από τον κατασκευαστή.

Τα εύκαμπτα εργαλεία από καουτσούκ σιλικόνης δεν πρέπει να υποβάλλονται 
σε επεξεργασία με λάδι σιλικόνης, καθώς ενδέχεται να προκληθεί διόγκωση, 
με αποτέλεσμα το εργαλείο να μη λειτουργεί. Για να αποφευχθεί η διόγκωση 
των εργαλείων από καουτσούκ και λατέξ, μη χρησιμοποιείτε ποτέ προϊόντα 
που περιέχουν παραφίνη.

Τα ιατρικά προϊόντα που έχουν πάθει ζημιά ή δεν λειτουργούν πρέπει να στέλ-
νονται για επισκευή ή να διαλύονται.

Στέλνετε εμπρόθεσμα στον κατασκευαστή τα ιατρικά προϊόντα σύμφωνα με το 
πρόγραμμα συντήρησης.

9. Συσκευασία
Για τα συσκευασμένα στοιχεία που αποστειρώνονται ισχύει το διεθνές πρότυπο 
EN ISO 11607 Μέρος 1 και Μέρος 2, στο οποίο περιγράφεται το υλικό συσκευα-
σίας (Μέρος 1) και η επαλήθευση της διαδικασίας συσκευασίας (Μέρος 2).

Οι συσκευασίες των στοιχείων που αποστειρώνονται πρέπει να αποτελούν 
σύστημα φραγμού αποστείρωσης. Έχουν την αποστολή να εμποδίζουν την 
είσοδο μικροοργανισμών στη συσκευασία και να επιτρέπουν την άσηπτη 
αφαίρεση.
Η συσκευασία πρέπει να μπορεί να ανοίγει εύκολα κάτω από άσηπτες συνθή-
κες.
Το σύστημα φραγμού αποστείρωσης αποτελεί μικροβιακό φραγμό, ο οποίος 
κάτω από δεδομένες συνθήκες εμποδίζει την εκ νέου μόλυνση. Σε αυτές τις 
συνθήκες περιλαμβάνονται:

Θερμοκρασία■
Πίεση■
Υγρασία■
Ηλιακό φως■
Καθαριότητα■
Μικροβιακό φορτίο■

Η προστατευτική συσκευασία είναι μια πρόσθετη συσκευασία που έχει σχεδια-
στεί για να εμποδίζει τις ζημιές στο σύστημα φραγμού στοιχείων που αποστει-
ρώνονται από τη στιγμή της σύνθεσης μέχρι τη στιγμή της χρήσης τους.

Το σύστημα φραγμού αποστείρωσης μπορεί να είναι ένα επαναχρησιμοποι-
ήσιμο σύστημα (δοχεία αποστείρωσης) ή προϊόν μίας χρήσης (μη υφαντά 
υφάσματα, χαρτιά, διαφανείς σακούλες).
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Στέγνωμα

Επισήμανση  

Οι περιέκτες και τα συστήματα αποθήκευσης χρησιμεύουν για τη διατήρηση 
της αξίας των εργαλείων.

Η συσκευασία έχει σημαντική επίδραση στο αποτέλεσμα της αποστείρωσης, γι’ 
αυτό το σύστημα συσκευασίας (σύστημα φραγμού στοιχείων που αποστειρώνο-
νται και προστατευτική συσκευασία) πρέπει να είναι συμβατό με την διαδικασία 
αποστείρωσης. Η συσκευασία δεν επιτρέπεται να απορροφά το μέσο αποστεί-
ρωσης πάνω από το φυσιολογικό όριο ή να προκαλεί μεταβολή. Η καταλληλό-
τητα της συσκευασίας ελέγχεται στο πλαίσιο της επαλήθευσης της διαδικασίας 
αποστείρωσης, οι διαδικασίες διαμόρφωσης, σφράγισης και σύνθεσης που 
λαμβάνουν χώρα προηγουμένως πρέπει επίσης να επικυρώνονται.

Αν κατά την τρέχουσα λειτουργία χρησιμοποιηθούν νέες συσκευασίες που δεν 
έχουν ελεγχθεί στο πλαίσιο της επαλήθευσης, είναι αναγκαία νέα αξιολόγηση 
της απόδοσης (επαλήθευση).

Το επαρκές στέγνωμα έχει σημασία και για τη διατήρηση της αξίας των εργα-
λείων, αφού η υπολειμματική υγρασία μπορεί να προκαλέσει ζημιές διάβρω-
σης. Σε περίπτωση χρήσης μη υφαντών υφασμάτων πρέπει να δίνεται προσο-
χή ώστε αυτά να μην εμποδίζουν τη διαδικασία στεγνώματος.

Για τη συσκευασία πρέπει να είναι δυνατή η επισήμανση, με οδηγίες όπως:
Ημερομηνία αποστείρωσης ■
Συσκευαστής ■
Ημερομηνία λήξης ή «χρήση μέχρι» (εάν έχει οριστεί ημερομηνία) ■
Περιεχόμενα ■

10. Αποστείρωση
Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προτύπων (EN), για την εφαρμογή αποστειρω-
μένων εργαλείων πάνω ή στο εσωτερικό του σώματος του ασθενή απαιτείται 
κατάλληλος καθαρισμός και απολύμανση και, στη συνέχεια, αποστείρωση 
στην εγκεκριμένη συσκευασία, με βάση μια επαληθευμένη διαδικασία αποστεί-
ρωσης. Μετά την επεξεργασία, τα αποστειρωμένα στοιχεία πρέπει να αποθη-
κεύονται σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που διέπουν τα αποστει-
ρωμένα αποθέματα. Συνεπώς, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο οι μέθοδοι 
αποστείρωσης και οι κλίβανοι που πληρούν τις απαιτήσεις επαληθευμένων 
διαδικασιών αποστείρωσης.

Τα πρόσθετα εξαρτήματα αποστείρωσης και τα υλικά συσκευασίας πρέπει να 
επιλέγονται σύμφωνα με τα στοιχεία που θα υποβληθούν σε αποστείρωση και 
τη μέθοδο αποστείρωσης που χρησιμοποιείται.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να τηρούνται πιστά οι οδηγίες χρήσης των κλιβάνων.

Για θερμοσταθερά προϊόντα, η συνιστώμενη μέθοδος είναι η αποστείρωση με 
ατμό!
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Σχηματισμός κηλίδων λόγω 
«διαρροής» χημικών δεικτών! 

Η ποιότητα ατμού πρέπει να 
πληρεί το πρότυπο EN 285! 

Εμφάνιση νερών μαρμάρου 
λόγω ακαθαρσιών στο συμπύκνωμα ατμού

Παρατήρηση: Η διαδικασία για 
τη δειγματοληψία συμπυκνώματος 
αναφέρεται στο 22.4.

Πηγή: EN 285, έκδοση 2006

Κίνδυνος διάβρωσης λόγω 
παραμένουσας υγρασίας

10.1 Αποστείρωση με ατμό
Η αποστείρωση με ατμό διεξάγεται με κορεσμένο ατμό, συνήθως σε θερμο-
κρασία 134°C. 

Εάν χρησιμοποιείται μεγάλος αριθμός χημικών δεικτών σε μια παρτίδα απο-
στείρωσης, ενδέχεται να προκληθούν κηλίδες στις επιφάνειες του εργαλείου, 
ιδιαίτερα εάν υπάρχει απευθείας επαφή μεταξύ των εργαλείων. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για προϊόντα από άργυρο ή προϊόντα με επαργυρωμένες επιφάνειες. 

Εάν οι επαληθευμένες διαδικασίες αποστείρωσης με ατμό χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του προτύπου EN 554 (ή DIN 58946, Ενότητα 6, στη 
Γερμανία), τότε όλες οι παράμετροι που σχετίζονται με την επεξεργασία, όπως 
πίεση, θερμοκρασία και αδρανή αέρια, έχουν επαληθευτεί και βρίσκονται υπό 
παρακολούθηση και καταγραφή. Συνεπώς, δεν απαιτείται η χρήση χημικών 
δεικτών ή βιοδεικτών για τον έλεγχο της παρτίδας. 
Ο ατμός αποστείρωσης που χρησιμοποιείται δεν πρέπει να περιέχει ακαθαρ-
σίες ή να επηρεάζει δυσμενώς τη διαδικασία αποστείρωσης ή να προκαλεί 
ζημιά στον κλίβανο ή στα στοιχεία που υποβάλλονται σε αποστείρωση. Για το 
σκοπό αυτό, πρέπει να τηρούνται οι ανοχές που καθορίζονται στο πρότυπο 
EN 285, Πίνακας B.1, σχετικά με την ποιότητα του νερού τροφοδοσίας λέβητα 
και του συμπυκνώματος. Διαφορετικά, η διάβρωση ενδέχεται να οφείλεται 
σε ρύπους, όπως σωματίδια σκουριάς από το σύστημα σωληνώσεων, ή ο 
αποχρωματισμός στην επιφάνεια του εργαλείου ενδέχεται να προκαλείται από 
υπερβολικά επίπεδα πυριτικού οξέος. 

Ακαθαρσίες στο συμπύκνωμα μιας παροχής ατμού για κλιβάνους, που 
μετράται στον αγωγό παροχής του κλιβάνου
Ουσία/ ιδιότητα Συμπύκνωμα 
Διοξείδιο του πυριτίου, SiO2 ≤0,1 mg/kg 
Σίδηρος ≤0,1 mg/kg 
Κάδμιο ≤0,005 mg/kg 
Μόλυβδος ≤0,05 mg/kg 
Ίχνη βαρέων μετάλλων, εκτός από σίδηρο, κάδμιο, μόλυβδο ≤0,1 mg/kg 
Χλωριούχες ενώσεις (Cl--) ≤0,1 mg/kg 
Φωσφορικά άλατα (P2O5) ≤0,1 mg/kg 
Αγωγιμότητα (στους 25°C) ≤3 µS/cm 
Tιμή pH (βαθμός οξύτητας) 5 έως 7 
Χρώμα άχρωμο διαυγές 

χωρίς υπολείμματα

Σκληρότητα Σ (ιόντα αλκαλικών γαιών) ≤0,02 mmol/l 

Εάν η συγκέντρωση διττανθρακικών αλάτων (σκληρότητα) του νερού τροφο-
δοσίας είναι υψηλή, προκαλείται αύξηση της περιεκτικότητας του ατμού απο-
στείρωσης σε αδρανή αέρια και, συνεπώς, ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά 
το αποτέλεσμα της αποστείρωσης. 

Σε περίπτωση υγρασίας ή νερού στο εσωτερικό των περιεκτών υπάρχει κίν-
δυνος διάβρωσης του εργαλείου. Συχνή αιτία του κακού στεγνώματος είναι η 
λανθασμένη διάταξη του φορτίου καθώς και η χρήση για το στέγνωμα λιγότερο 
κατάλληλων ειδών από μη υφαντά υφάσματα.
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Η στρέβλωση μειώνει τη διάρ-
κεια ζωής και προκαλεί προ-
βλήματα λειτουργίας! 

Κατ’ αρχήν τα βαρέα φίλτρα πρέπει να τοποθετούνται στα χαμηλότερα επίπεδα, 
ούτως ώστε η μεγαλύτερη συσσώρευση συμπυκνώματος να μπορεί να εκρέει 
κατευθείαν. Για βάρη πάνω από 10 κιλά (σύμφωνα με το ΕΝ 868) ανά μονάδα
αποστείρωσης (30x30x60cm) πρέπει να ελέγχονται ειδικά μέτρα για το στέγνω-
μα στο πλαίσιο της επαλήθευσης. Στην πράξη, η παραμένουσα υγρασία με τη
μορφή μερικών σταγόνων νερού που μπορούν να εξατμιστούν εντός 15 λεπτών
είναι ανεκτή, ωστόσο δεν πρέπει να συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες νε-
ρού. Ακόμη και μερικές σταγόνες νερού ενδέχεται να προκαλέσουν κηλίδωση. 
Για να αποφευχθεί η παραμένουσα υγρασία, επικοινωνήστε με τον κατασκευ-
αστή του κλιβάνου για τις σχετικές διαδικασίες. 

Τα οδοντιατρικά εργαλεία μπορούν επίσης να υποβληθούν σε αποστείρω-
ση με ατμό με τον ίδιο τρόπο όπως τα χειρουργικά εργαλεία. Εάν απαιτείται 
ξεχωριστή επεξεργασία, για την αποστείρωση με ατμό ισχύουν οι παρακάτω 
οδηγίες: 

Τα οδοντιατρικά εργαλεία με περιστρεφόμενα εξαρτήματα (π.χ. μύτες τρυ-■
πανιών ή φρέζες) αποστειρώνονται με ατμό. 
Οι χειρολαβές και οι υποδοχές θα πρέπει να αποστειρώνονται με ατμό ■
στους 134°C, όταν είναι δυνατό, ώστε να διατηρηθεί ο χρόνος επεξεργασί-
ας στο ελάχιστο. 
Στην περίπτωση των συστημάτων κίνησης, ανατρέξτε στις οδηγίες του ■
κατασκευαστή σχετικά με το εάν επιτρέπεται αποστείρωση με ατμό. 
Τα κάτοπτρα μπορούν να αποστειρωθούν με ατμό, ωστόσο υπόκεινται σε ■
φθορά και θα θαμπώσουν σύντομα λόγω της εισχώρησης της υγρασίας. 
Κάτι τέτοιο είναι δυνατό λόγω των διαφορετικών συντελεστών διαστολής 
των διαφόρων υλικών. 

Όλα τα χειρουργικά ηλεκτροκίνητα συστήματα που χρησιμοποιούνται υπό 
αποστειρωμένες συνθήκες μπορούν να αποστειρωθούν με ατμό στους 134°C. 
Τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή, π.χ. σχετικά με τη στερέωση κατά την 
αποστείρωση. 

Οι εύκαμπτοι σωλήνες πεπιεσμένου αέρα πρέπει να προστατεύονται από 
μηχανική φθορά (όπως συμπίεση ή στρέβλωση) κατά την αποστείρωση. Θα 
πρέπει, συνεπώς, να τηρείται η επιτρεπόμενη ακτίνα κάμψης κατά την αποθή-
κευση των στοιχείων αυτών στους δίσκους αποστείρωσης. 

Σε ό,τι αφορά τα συστήματα με μπαταρία, τηρείτε πιστά τις οδηγίες του 
κατασκευαστή σχετικά με τη συμβατότητα. Παρατεταμένες επιδράσεις της 
θερμοκρασίας σε κινητήρες με μπαταρία μειώνουν σημαντικά την κατάσταση 
φόρτισης.

Τα εργαλεία MIS, τα άκαμπτα ενδοσκόπια, τα καλώδια οπτικών ινών και τα 
εργαλεία HF μπορούν συνήθως να αποστειρωθούν με τον ίδιο τρόπο όπως 
τα χειρουργικά εργαλεία. Τα οπτικά συστήματα που αποστειρώνονται με ατμό 
θα πρέπει να υποβάλλονται σε αυτήν τη διαδικασία στους 134°C και όχι στους 
121°C λόγω συντομότερης θερμικής τάσης. Εναλλακτικά μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί η αποστείρωση αερίου-πλάσματος H2O2, όπου απουσιά-
ζει εντελώς η θερμική τάση. Για να αποτραπεί η μηχανική φθορά, τα οπτικά 
συστήματα θα πρέπει να αποθηκεύονται πάντα με ασφάλεια σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή κατά την αποστείρωση.
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. 

Πρέπει να τηρείται η προδια-
γραφόμενη θερμοκρασία!

Τα εύκαμπτα ενδοσκόπια δεν αποστειρώνονται με ατμό λόγω της περιορισμέ-
νης τους σταθερότητας στη θερμότητα. Συνεπώς, θα πρέπει να χρησιμοποι-
είται μια μέθοδος αποστείρωσης χαμηλής θερμοκρασίας, εφόσον απαιτείται 
αποστείρωση. Ωστόσο, όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται ενδοσκοπικά 
(όπως λαβίδες, καθετήρες, κλπ.) πρέπει να αποστειρώνονται με ατμό.

Τα εύκαμπτα εργαλεία από ελαστομερή σιλικόνης ή φυσικό καουτσούκ ή 
λατέξ, με ή χωρίς μπαλόνι, μπορούν να αποστειρωθούν με ατμό. Λόγω της 
χαμηλότερης ανοχής στη θερμική τάση, συνιστάται η αποστείρωσή τους στους 
134°C. Τα στοιχεία από θερμοπλαστικά υλικά, ωστόσο, αποστειρώνονται απο-
κλειστικά με ατμό, εφόσον υπάρχει η σχετική σήμανση ή εάν επιτρέπεται ρητά 
η επεξεργασία αυτού του τύπου από τον κατασκευαστή.

Κατά την αποστείρωση εύκαμπτων εργαλείων με ατμό, όλες οι κοιλότητες, 
π.χ. το διογκωμένο τμήμα μάσκας, μπαλόνι, πρέπει να παραμένουν σε ανοι-
χτή θέση κατά την αποστείρωση, ώστε να αποφευχθεί η φθορά που προκαλεί-
ται από διακυμάνσεις πίεσης.

Οι κοιλότητες που ασφαλίζουν με βαλβίδα πρέπει να έχουν εκκενωθεί πλήρως 
με μια σύριγγα, δηλ. να μην περιέχουν νερό και αέρα, πριν από την αποστεί-
ρωση.

Τα λειτουργικά εξαρτήματα των συστημάτων αναπνευστήρων μπορούν να 
αποστειρωθούν με ατμό στους 134 °C. Οι κοιλότητες πρέπει να παραμένουν 
σε ανοιχτή θέση, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στη βαλβίδα. 

10.2 Αποστείρωση με θερμό αέρα
Παρόλο που η αποστείρωση με θερμό αέρα δεν αποτελεί πλέον μέθοδο 
τελευταίας τεχνολογίας, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε μεμονωμένες πε-
ριπτώσεις. Εάν η αποστείρωση πραγματοποιείται με κλίβανο θερμού αέρα, οι 
παρακάτω οδηγίες παραμένουν σε ισχύ και πρέπει να τηρούνται:

Σε θερμοκρασίες άνω των 185°C, το παραφινέλαιο θα μετατραπεί σε ρητίνη. 
Με τον τρόπο αυτό, καταστρέφεται η λιπαντική του δράση και μειώνεται η 
δυνατότητα λειτουργίας του εργαλείου.

Σε περίπτωση σημαντικής υπέρβασης της καθορισμένης θερμοκρασίας, εκτός 
από τον κίνδυνο απώλειας της σκληρότητας υπάρχει και κίνδυνος διάβρωσης. 
Συνεπώς, προκαλούνται προβλήματα στη λειτουργία των οργάνων, τα οποία 
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές περιπτώσεις. Ομοίως, τα πλα-
στικά, όπως οι χρωματισμένοι δακτύλιοι, ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά 
ή ακόμη και να καταστραφούν σε υψηλότερες θερμοκρασίες.
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Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας στο θάλαμο απο-
στείρωσης και συνεπώς στα στοιχεία υπό επεξεργασία, πρέπει να τηρούνται 
πιστά οι οδηγίες φόρτωσης του κλιβάνου! 
Τα εργαλεία MIS και τα ενδοσκόπια δεν πρέπει να αποστειρώνονται ποτέ με 
θερμό αέρα! 

10.3 Αποστείρωση χαμηλής θερμοκρασίας 
Οι μέθοδοι αποστείρωσης χαμηλής θερμοκρασίας περιλαμβάνουν την απο-
στείρωση με αέριο καθώς και την αποστείρωση με αέριο πλάσμα. Όλες αυτές 
οι διαδικασίες λειτουργούν με χημικές δραστικές ουσίες σε θερμοκρασίες 
μεταξύ 37 και 75 °C.

Κατά την επιλογή της μεθόδου αποστείρωσης χαμηλής θερμοκρασίας πρέπει 
να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις προδιαγραφές επεξεργασίας του κατασκευ-
αστή του ιατρικού προϊόντος.

Ανάλογα με το είδος, τη μέθοδο και το έτος κατασκευής των κλιβάνων που 
χρησιμοποιούνται, μπορούν να χρησιμοποιούνται άλλες συγκεντρώσεις προϊ-
όντος που βλάπτουν διαφορετικά τα προς επεξεργασία προϊόντα.

Λόγω των πιθανών επιβλαβών αλληλεπιδράσεων για ένα ιατρικό προϊόν πρέ-
πει πάντα να εφαρμόζεται μέθοδος αποστείρωσης χαμηλής θερμοκρασίας!

Ανάλογα με τη μέθοδο αποστείρωσης επιτρέπονται διαφορετικά είδη συσκευ-
ασίας. Οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για την αποστείρωση με ατμό, κατά 
κανόνα δεν είναι κατάλληλοι! Για περιβαλλοντικούς λόγους, καθώς και για την 
ασφάλεια του ασθενή και του προσωπικού, οι μέθοδοι αυτές θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για στοιχεία που δεν μπορούν να αποστειρωθούν με 
ατμό!

Για τα στοιχεία που αποστειρώνονται με αιθυλενοξείδιο, απαιτείται επαρ-
κής αερισμός μετά την αποστείρωση (και πριν από την εκ νέου χρήση). Οι 
χρόνοι αερισμού ενδέχεται να ποικίλλουν σημαντικά, ανάλογα με τις συνθήκες 
αερισμού και το προϊόν υπό επεξεργασία. Για τους κατάλληλους χρόνους 
αερισμού, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εργαλείου ή/και τηρείτε τις 
σχετικές οδηγίες.
Η αποστείρωση με αέριο EO μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ηλεκτροκίνη-
τα συστήματα, εάν καθορίζεται ρητά από τον κατασκευαστή.

Τα άκαμπτα οπτικά συστήματα (τηλεσκόπια) που δεν αποστειρώνονται με 
ατμό μπορούν να αποστειρωθούν σε χαμηλές θερμοκρασίες σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή.
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Τα εύκαμπτα ενδοσκόπια μπορούν να αποστειρωθούν σε θερμοκρασία έως 
και 60°C το μέγιστο, χρησιμοποιώντας μια μέθοδο αποστείρωσης που εγκρί-
νεται από τον κατασκευαστή.

Για την αποστείρωση, τα εύκαμπτα ενδοσκόπια πρέπει να συσκευάζονται σε 
διαφανή σωλήνα και να τοποθετούνται σε θέση έκτασης, εάν είναι δυνατό. Το 
πώμα αερισμού πρέπει να είναι τοποθετημένο στο συνδετήρα εισόδου, διαφο-
ρετικά το εργαλείο μπορεί να υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη.

Για να διασφαλιστεί η προστασία έναντι μηχανικής φθοράς, το σφραγισμένο 
εύκαμπτο ενδοσκόπιο πρέπει να στερεώνεται με ασφάλεια στο δίσκο του κλι-
βάνου. Η διάμετρος της σπείρας πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 cm.

Μετά την αποστείρωση και τον επαρκή αερισμό (εάν απαιτείται), τα εύκαμπτα 
ενδοσκόπια πρέπει να αποθηκεύονται πάντα σε θέση έκτασης, ώστε να απο-
φευχθούν παραμορφώσεις και στρεβλώσεις.

Τα εύκαμπτα εργαλεία από πλαστικό υλικό, ευαίσθητο στη θερμότητα, δεν 
αποστειρώνονται με ατμό, αλλά χρησιμοποιώντας μία από τις μεθόδους που 
συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Οι κοιλότητες που ασφαλίζουν με βαλ-
βίδα πρέπει να έχουν εκκενωθεί πλήρως και ολόκληρη η ποσότητα νερού να 
έχει αφαιρεθεί με μια σύριγγα πριν από την αποστείρωση.

Τα εύκαμπτα εργαλεία από καουτσούκ, καθώς και τα λειτουργικά εξαρτήμα-
τα των συστημάτων αναπνευστήρων δεν θα πρέπει να αποστειρώνονται με 
αέριο, καθώς η αποστείρωση με ατμό είναι πιο αποτελεσματική.

Κατά την αποστείρωση ιατροτεχνολογικών προϊόντων με μπαταρία (όπως 
καρδιακοί βηματοδότες ή εμφυτεύσιμοι απινιδωτές), λαμβάνετε υπόψη ότι το 
φορτίο της μπαταρίας ενδέχεται να μειωθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 
ανάλογα με τη θερμοκρασία και το χρόνο επεξεργασίας.

. 

11. Αποθήκευση 
11.1 Αποθήκευση μη αποστειρωμένων εργαλείων
Τα εργαλεία ενδέχεται να διαβρωθούν λόγω ακατάλληλων συνθηκών αποθή-
κευσης. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, τα εργαλεία θα πρέπει να αποθηκεύ-
ονται σε ξηρό χώρο, χωρίς σκόνη. Οι μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις 
θα πρέπει να αποφεύγονται, ώστε να αποτραπεί η συσσώρευση υγρασίας 
(συμπυκνώματος) στις επιφάνειες του εργαλείου. 

Τα χημικά ενδέχεται να καταστρέψουν τα μέταλλα με τα οποία έρχονται σε 
απευθείας επαφή ή ενδέχεται να αναδύουν διαβρωτικές αναθυμιάσεις. Μην 
αποθηκεύετε ποτέ τα εργαλεία κοντά σε χημικά! 

093267_Office_Griechisch.indd   53 16.09.2009   12:48:03



Ενδεδειγμένη Συντήρηση Εργαλείων, 9η έκδοση 2009, www.a-k-i.org54

Η αποθήκευση των εργαλείων πρέπει να οργανώνεται με τρόπο που να 
αποκλείει την αμοιβαία πρόκληση ζημιάς. Γι’ αυτό το σκοπό πρέπει να χρη-
σιμοποιούνται κατάλληλα συστήματα. Με αυτό τον τρόπο μπορεί ταυτόχρονα 
να αυξηθεί η συνοπτικότητα και να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού για το 
χρήστη.

Συνιστάται η χρήση κλειστών συστημάτων στοιβασίας/αποθήκευσης, καθώς 
παρέχουν πρόσθετη προστασία έναντι εκ νέου βιολογικής μόλυνσης.

Τα εύκαμπτα ενδοσκόπια δεν πρέπει να αποθηκεύονται ποτέ σε θήκες μετα-
φοράς. Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται σε συνθήκες με χαμηλό μικροβιακό 
φορτίο, ξηρές, χωρίς σκόνη και καλό αερισμό. Για την αποθήκευση τα εύκα-
μπτα ενδοσκόπια πρέπει να είναι επαρκώς στεγνά. Οι βαλβίδες και τα πώματα 
πρέπει να αφαιρούνται και να αποθηκεύονται ξεχωριστά σε ξηρό χώρο, χωρίς 
σκόνη. Συνιστάται η ανάρτηση των ενδοσκοπίων κατά την αποθήκευση, χρη-
σιμοποιώντας ειδικά ερμάρια που θα πρέπει να βρίσκονται κοντά στο χώρο 
χρήσης.

Για να αποφευχθεί η πρόωρη βλάβη των εύκαμπτων εργαλείων, αποφεύγετε 
τη στρέβλωση και την υπερβολική τάνυση κατά την αποθήκευση (χρησιμοποι-
είτε μόνο κατάλληλους συνδετήρες!). Τα εργαλεία πρέπει να αποθηκεύονται σε 
ξηρό και σκοτεινό χώρο.

11.2 Αποθήκευση αποστειρωμένων εργαλείων
Για να διασφαλιστεί η αποστείρωση των εργαλείων έως τη χρήση τους στον 
ασθενή, απαιτείται η χρήση συσκευασιών μη διαπερατών από τα μικρόβια. 

Οι περαιτέρω απαιτήσεις για την προστατευμένη αποθήκευση των απο-
στειρωμένων αποθεμάτων και την αποτροπή της φθοράς λόγω διάβρωσης 
περιλαμβάνουν ένα ξηρό περιβάλλον χωρίς σκόνη και την αποφυγή των θερ-
μοκρασιακών διακυμάνσεων. Στις συνθήκες αυτές είναι δυνατή η αποθήκευση 
για έξι μήνες (ή περισσότερο). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο πρότυπο DIN 
EN 868 και στον Πίνακα 1 του Γερμανικού προτύπου DIN 58 953, Ενότητα 9. 

Για τη σωστή αποθήκευση αποστειρωμένων ενδοσκοπίων απαιτείται απο-
θήκευση των εργαλείων με τον άξονα σε έκταση ή/και σε σπειροειδή διάταξη 
κατάλληλης διαμέτρου. Μετά την απαέρωση, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να 
αποθηκεύονται σε κλειστό έρμαιο, ώστε να προστατεύονται από τη μόλυνση. 
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Τύπος αλλαγής επιφάνειας 

Προέλευση και αιτίες

12. Αλλαγές επιφάνειας, επικαθίσεις, 
διάβρωση, παλαίωση, διόγκωση και 
θραύση λόγω τάσης 

Στην καθημερινή πρακτική, πολλά ιατροτεχνολογικά προϊόντα υπόκεινται σε 
αλλαγές επιφάνειας λόγω χημικών ή/και φυσικών επιδράσεων. Εάν δεν έχουν 
προκληθεί άμεσα κατά την κανονική χρήση, οι αλλαγές αυτές οφείλονται συνή-
θως στις συνθήκες εκ νέου επεξεργασίας. 

Εάν παρατηρηθεί αλλαγή της επιφάνειας, συνιστάται να ακολουθείτε την 
παρακάτω διαδικασία για την αποκατάσταση και την αποφυγή της φθοράς της 
επιφάνειας: 

Καθορίστε τη φύση, την προέλευση και την αιτία ■
Αξιολογήστε τους κινδύνους ■
Υποβάλετε τα στοιχεία σε επεξεργασία σύμφωνα με τις συστάσεις του ■
κατασκευαστή για την αποκατάσταση των αλλαγών, εάν απαιτείται 
Λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή επανεμφάνισης και, στη συ-■
νέχεια, επαληθεύστε τις διαδικασίες επεξεργασίας των εργαλείων 

Η επισκευή προϊόντων που έχουν υποστεί φθορά πρέπει να εκτελείται μόνο 
εάν έχουν καθοριστεί και εξαλειφθεί οι αιτίες των αλλαγών επιφάνειας. 

Όλα τα παρακάτω παραδείγματα βασίζονται στη συστηματική προσέγγιση 4 
βημάτων που περιγράφεται παραπάνω. Τα παραδείγματα αυτά αφορούν τις 
πιο συχνές αλλαγές επιφάνειας σε μεταλλικά εργαλεία από ανοξείδωτο χάλυ-
βα ή/και πλαστικά ή ελαστικά προϊόντα. 

12.1 Μέταλλο/Επικαθίσεις – Οργανικά υπολείμματα 

Υπολείμματα αίματος στην τελική           Καθαρή τελική περιοχή συνδέσμων
περιοχή συνδέσμων          Αιτία: Καθαρισμός σε ανοιχτή κατάσταση.
Αιτία: Καθαρισμός σε κλειστή κατάσταση.          

Συχνά αναγνωρίζονται επικαθήσεις χρώματος σκουριάς ή αίματος.

Αμέσως μετά από την εγχείρηση από υπολείμματα εγχείρησης (αίμα, πρωτεΐ-
νες), από υπολείμματα αλατιού, από υπολείμματα φαρμάκων.

Στέγνωμα λόγω υπερβολικά μεγάλου χρονικού διαστήματος ανάμεσα στη ■
χρήση και την επεξεργασία.
Στερέωση λόγω ακατάλληλων απολυμαντικών για τα εργαλεία.■
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Συστάσεις επεξεργασίας 

Προληπτικά μέτρα 
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Μετάδοση λόγω ακάθαρτων καθαριστικών και απολυμαντικών.■
Ανεπαρκής απόπλυση μετά τον καθαρισμό.■
Ανεπαρκής καθαρισμός λόγω δυσπρόσιτων περιοχών (καθαρισμός με ■
υπερήχους).
Ανεπαρκής συντήρηση της μονάδας καθαρισμού και απολύμανσης.■
Στερέωση λόγω υπερβολικά υψηλής θερμοκρασίας τροφοδοσίας νερού ■
(άνω των 45°C) στον πρώτο κύκλο εισαγωγής νερού.
Ανεπαρκής ροή νερού μέσω ή γύρω από τα εργαλεία, ανεπαρκής πίεση ■
απόπλυσης, δυσπρόσιτες περιοχές.
Ανεπαρκής καθαρισμός λόγω σχηματισμού αφρού, για παράδειγμα λόγω ■
μεγάλων ποσοτήτων αίματος ή καθαριστικών και απολυμαντικών που 
μεταφέρθηκαν από λουτρό υπερήχων ή εμβάπτισης.
Ακατάλληλη φόρτωση λόγω της χρήσης εσφαλμένων κινητών βάσεων/■
δίσκων εργαλείων ή λόγω υπερφόρτωσης.
Ανεπαρκής καθαρισμός διότι εργαλεία/ συσκευές δεν ανοίχτηκαν και/ ή ■
αποσυναρμολογήθηκαν.

Εκ νέου καθαρισμός με υπερήχους.■
Στοχευμένος χειροκίνητος εκ νέου καθαρισμός.■
Εμβάπτιση σε διάλυμα H2O2 3% (περίπου 5 λεπτά).■

Απομακρύνετε αμέσως τους μεγάλους σε όγκο ρύπους, ιδίως αλατούχου ■
φυσιολογικού διαλύματος, αμέσως μετά την εγχείρηση.
Αποκλείστε τους παράγοντες που προκαλούν στέγνωμα ή στερέωση: Το ■
στέγνωμα λόγω συντόμευσης του χρονικού διαστήματος ανάμεσα στη 
χρήση και την επεξεργασία (< 6 ώρες).
Μέσω χρήσης κατάλληλων απολυμαντικών χωρίς αλδεΰδης και αλκοόλ για ■
την υγρή διάθεση.
Εξασφαλίστε την πρόπλυση με κρύο νερό.■
Ακολουθία προγράμματος διόρθωσης σε μονάδες καθαρισμού και απολύ-■
μανσης.

Κίνδυνος για την υγεία - κίνδυνος μόλυνσης για ασθενείς. Μπορεί να ■
προκληθεί διάβρωση, ακόμη και στην περίπτωση του ανοξείδωτου χάλυβα, 
λόγω αίματος, για παράδειγμα, που περιέχει χλωριούχα ιόντα. Εάν υπάρ-
χουν σε υψηλές συγκεντρώσεις, τα ιόντα αυτά μπορούν να προκαλέσουν 
διάβρωση με βελονισμούς ή/και εργοδιάβρωση.

12.2  Μέταλλο/Επικαθίσεις – Υπολείμματα χημικών 
διεργασίας

Ανάλογα με το μέγεθος των υπολειμμάτων, τον τύπο των εργαλείων και την 
επιφανειακή σύσταση μπορεί να εμφανιστούν ανοιχτές έως σκούρες γκρίζες 
επιφανειακές, κηλιδωτές ή σημειακές επικαθήσεις/ αποχρωματισμοί. Η οπτική 
αναγνωρισιμότητα μπορεί να ενισχυθεί περισσότερο με την αποστείρωση.
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Κούφια λαβή με ορατά Κατάλληλο όχημα εγχυτήρα Λανθασμένη φόρτωση / 
υπολείμματα για τον καθαρισμό και την ανεστραμμένα 

απόπλυση οφθαλμολογικών  νεφροειδή δοχεία 
εργαλείων

Ανεπαρκώς απομακρυσμένα χημικά διεργασίας (ενδεχομένως δυσπρόσιτες 
περιοχές, λανθασμένη φόρτωση) στην ενδιάμεση ή/ και τελική απόπλυση.

Σκούπισμα με πανί που δεν αφήνει χνούδι.■
Καθαρισμός με βάση οξέα χρησιμοποιώντας ειδικά καθαριστικά όπως ■
συνιστώνται από τον κατασκευαστή του εργαλείου.

Εξασφαλίστε επαρκή ενδιάμεση ή/ και τελική απόπλυση με απιονισμένο νερό 
και διορθώστε ενδεχομένως τη φόρτωση. Τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες του 
κατασκευαστή για την αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό!

Ειδικά στην περίπτωση των οφθαλμολογικών εργαλείων υπάρχει κίνδυνος 
εγκαυμάτων για τους ασθενείς από υπολείμματα αλκαλίων.

Επιφανειακές επικαθήσεις με διαφορετικά χρώματα μπορούν να δημιουργη-
θούν επίσης από υπολείμματα χημικών διεργασίας που περιγράφονται σε 
άλλα κεφάλαια.

12.3 Μέταλλο/Επικαθίσεις – Κηλίδωση λόγω ασβέστη

Θάλαμος πλύσης με έντονη  Συνέπεια: Εργαλεία με
προσβολή από ασβέστη κατάλοιπα ασβέστη

Κηλίδες/αποχρωματισμοί λευκού γαλακτώδους έως γκρι χρώματος. Ανάλογα 
με τις ειδικές συνθήκες, οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να επεκταθούν σε μεγαλύ-
τερη επιφάνεια ή να μετατραπούν σε ακανόνιστες κηλίδες με ευδιάκριτα όρια, 
κατανεμημένες στην επιφάνεια του εργαλείου (ή/και στις εσωτερικές επιφάνει-
ες της συσκευής πλύσης-απολύμανσης). 

Υπερβολική ποσότητα ασβέστη στο νερό που χρησιμοποιείται στο στάδιο 
καθαρισμού ή στην τελική απόπλυση. 

Σκούπισμα με πανί που δεν αφήνει χνούδι ■
Καθαρισμός με βάση οξέα χρησιμοποιώντας ειδικά καθαριστικά όπως ■
συνιστώνται από τον κατασκευαστή του εργαλείου 
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Καθαρισμός και ενδιάμεσες αποπλύσεις, όπως απαιτείται, με απιονισμένο ■
νερό.
Χρήση πλήρως απιονισμένου νερού για την τελική απόπλυση, ώστε να ■
αποφευχθεί ο σχηματισμός κηλίδων στην εκ νέου μηχανική επεξεργασία.

Απουσία διάβρωσης, μόνο αισθητικής σημασίας.■

12.4  Μέταλλο/Επικαθίσεις – Πυριτικά άλατα και άλλες 
ενώσεις ανόργανων αλάτων

Τυπικοί πυριτικοί αποχρωματισμοί στο θάλαμο πλύσης και στην επιφάνεια των εργαλεί-
ων από καθαριστικά που περιέχουν πυριτικά άλατα ή υπερβολικά υψηλή περιεκτικότητα 
του νερού σε πυριτικό οξύ

Τυπικοί πυριτικοί αποχρωματισμοί στην επιφάνεια των εργαλείων μετά την αποστείρω-
ση με ατμό από υπερβολικά περιεκτικότητα του απιονισμένου νερού σε πυριτικό οξύ.

Αποχρωματισμοί καφεκίτρινου έως μπλε-βιολετί χρώματος, διαφόρων μορφών, 
από εκτεταμένο θάμπωμα και θάμπωμα σε σχήμα ουράνιου τόξου έως έγχρω-
μες κηλίδες ή κηλίδες σε μορφή σταγόνας, στα εργαλεία, τις συσκευές πλύσης-
απολύμανσης και τους θαλάμους αποστείρωσης.

Διαρροή πυριτικού οξέος στην παραγωγή του πλήρως απιονισμένου νερού ■
κατά τη χρήση εναλλακτών ιόντων και εξοπλισμού επεξεργασίας νερού 
αντίστροφης όσμωσης.

Μεταφορά υπολειμμάτων καθαριστικού που περιέχει πυριτικά άλατα στην ■
τελική απόπλυση στις διαδικασίες μηχανικής επεξεργασίας λόγω ανεπαρ-
κούς ενδιάμεσης απόπλυσης.

Άλλες ουσίες ανόργανων αλάτων που περιέχει το νερό τελικής απόπλυσης ■
των μηχανικών διαδικασιών καθαρισμού ή το συμπύκνωμα ατμού, π.χ. 
χαλκός από το σύστημα σωληνώσεων.

Οι επικαθίσεις ανόργανων αλάτων μπορούν να απομακρυνθούν με κα-■
θαρισμό με βάση τα οξέα χρησιμοποιώντας ειδικά απορρυπαντικά όπως 
συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
Οι επίμονες επικαθίσεις (συσσώρευση πυριτικών αλάτων) μπορούν να ■
απομακρυνθούν με προϊόντα που περιέχουν υδροφθορικό οξύ.
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Μηχανική επεξεργασία επιφάνειας από τον κατασκευαστή.■
Επισκευή από καταρτισμένο τεχνικό επισκευής.■

Χρησιμοποιείτε πλήρως απιονισμένο νερό χωρίς πυριτικά οξέα για την τελική 
απόπλυση κατά τη μηχανική επεξεργασία. Αποφεύγετε τη μεταφορά υπολειμμάτων 
καθαριστικού μέσω:

Σωστής φόρτωσης και στερέωσης των στοιχείων προς απόπλυση με κοίλα ■
τμήματα (π.χ. νεφροειδή δοχεία).
Σωστής λειτουργίας του εξοπλισμού διανομής.■
Επαρκούς ουδετεροποίησης και ενδιάμεσης απόπλυσης στη μηχανική ■
επεξεργασία.
Ποιότητας νερού που καθορίζεται στο πρότυπο EN 285 (Παράρτημα B, ■
Πίνακας B.1) ή στο πρότυπο DIN 58946, Ενότητα 6, στην περίπτωση 
αποστείρωσης με ατμό.

Απουσία διάβρωσης, μόνο αισθητικής σημασίας, απουσία κινδύνων υγιεινής.■
Οι ετικέτες με γράμματα που εκτυπώνονται με λέιζερ στα εργαλεία ενδέχε-■
ται να καταστραφούν (λεύκανση) κατά την επεξεργασία με καθαριστικά με 
βάση τα οξέα. Συνεπώς, οι ετικέτες ενδέχεται να είναι δυσανάγνωστες, με 
αποτέλεσμα να καταστραφεί η χρωματική κωδικοποίηση.

12.5  Μέταλλο/Επικαθίσεις – Αποχρωματισμός λόγω 
οξείδωσης

Χειρουργικό  Λεπτομέρεια λαβίδας:  Λεπτομέρεια - βαλβίδες από τιτάνιο
άγκιστρο με άξονα Ασφάλεια και δακτύλιος Αριστερή βαλβίδα: καινούρια
από σκληρυμένο  Δεξιά βαλβίδα: υποβλήθηκε σε
χάλυβα Cr που   μηχανικό καθαρισμό.
παρουσιάζει  Συνήθως, η μεταβολή χρώματος
αποχρωματισμό  γίνεται ομοιόμορφα. Μπορεί επίσης
μαύρου χρώματος   να εμφανιστεί κηλιδωτή/
και λαβή που  πολύχρωμη
παρέμεινε γυαλιστερή 
και λεπίδα από μη σκληρυμένο χάλυβα CrN

Μόνο σε σκληρυμένους ανοξείδωτους χάλυβες, που παρατηρούνται συχνά σε 
κοπτικά εργαλεία (π.χ. ψαλίδια), καθώς και στην περίπτωση αμβλειών εργαλείων 
(π.χ. λαβίδες, λαβίδες με αντίχειρα), μπορεί να παρουσιαστεί σχηματισμός γυαλι-
στερού, γκρι-μαύρου παθητικού στρώματος οξειδίου του χρωμίου.

Στην περίπτωση υλικών από τιτάνιο (καθαρό τιτάνιο ή κράμα) ενδέχεται να προ-
κληθεί αποχρωματισμός της επιφάνειας με ομοιόμορφα χρώματα (π.χ. γκρι, μπλε, 
βιολετί, κόκκινο, χρυσοκίτρινο, πράσινο) ή με κηλίδες πολλαπλών χρωμάτων.
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Στην περίπτωση των παραπάνω τύπων σκληρυμένου ανοξείδωτου χάλυβα, 
κατά το μηχανικό καθαρισμό από το μέσο ουδετεροποίησης που μεταφέρθηκε 
στο τελευταίο στάδιο απόπλυσης ή/και από άλλους παράγοντες σχηματισμού 
παθητικών στρωμάτων οι οποίοι δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη στη διαδικα-
σία καθαρισμού. Τα παθητικά στρώματα ενδέχεται να είναι διαφανή (σύνηθες) 
έως μαύρου χρώματος στην περίπτωση του ανοξείδωτου χάλυβα, ανάλογα με 
τη σύνθεση, την πυκνότητα και το πάχος. Η τάση για σχηματισμό γκρι-μαύρων 
παθητικών στρωμάτων από οξείδιο του χρωμίου εξαρτάται κυρίως από το 
λόγο περιεκτικότητας χρωμίου/περιεκτικότητας άνθρακα, καθώς και από την 
επίδραση της σύνθεσης των υλικών που αναφέρονται παραπάνω. Στην πρά-
ξη, αυτό σημαίνει ότι όσο υψηλότερη είναι η περιεκτικότητα άνθρακα, τόσο τα-
χύτερα ενδέχεται να γίνει ορατός ο αποχρωματισμός γκρι-μαύρου χρώματος.

Στην περίπτωση των υλικών τιτανίου, η υγρή θερμότητα ή/και τα καθαριστικά 
χημικά που χρησιμοποιούνται στα διάφορα στάδια της εκ νέου επεξεργασίας 
ενδέχεται να προκαλέσουν οξείδωση της επιφάνειας και, συνεπώς, αποχρω-
ματισμό της επιφάνειας.
Τα στρώματα οξειδίου του τιτανίου ενδέχεται να είναι διαφανή ή πολλαπλών/
μεμονωμένων χρωμάτων, ανάλογα με τη σύνθεση, την πυκνότητα και το 
πάχος.

Δεν συνιστάται λόγω των ιδιοτήτων των επικαθίσεων, ωστόσο μπορεί να 
εκτελεστεί από τον κατασκευαστή ή έναν καταρτισμένο τεχνικό επισκευής, 
όπως απαιτείται, εφαρμόζοντας την κατάλληλη επεξεργασία για την επιφάνεια 
(μηχανική στην περίπτωση του χάλυβα, χημική στην περίπτωση του τιτανίου). 
Στην περίπτωση του ανοξείδωτου χάλυβα, η απομάκρυνση των επικαθίσεων 
με ένα βασικό καθαριστικό δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα λόγω της ιδιαίτερα 
αυξημένης αντίστασης στη διάβρωση.

Στην περίπτωση του ανοξείδωτου χάλυβα, βεβαιωθείτε ότι η δοσομέτρηση του 
μέσου ουδετεροποίησης είναι ακριβής. Αποφεύγετε τη μεταφορά του μέσου 
ουδετεροποίησης με επαρκή τελική απόπλυση.
Στην περίπτωση των υλικών τιτανίου, ο αποχρωματισμός είναι σχεδόν αναπό-
φευκτος, καθώς λόγω της φύσης του το υλικό αντιδρά με την επιφάνεια ορατά, 
κατά κάποιο τρόπο, ως αποτέλεσμα των περιβαλλοντικών συνθηκών που 
επικρατούν κατά την εκ νέου επεξεργασία (θερμοκρασία, χημικά, υγρασία).

Απουσία διάβρωσης – αισθητικής σημασίας.
Εάν στην περίπτωση των υλικών τιτανίου καταστραφεί η λειτουργία προσδι-
ορισμού/κωδικοποίησης λόγω αποχρωματισμού, π.χ. η χρωματική κωδικο-
ποίηση του πλάτους της λεπίδας στην περίπτωση βαλβίδων (βλ. εικόνα), δεν 
υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια. Οι αλλαγές των χρωμάτων λόγω της δια-
μόρφωσης διαφορετικών ιδιοτήτων των στρωμάτων οξειδίου δεν δημιουργεί 
κανένα πρόβλημα, δηλ. δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με την τοξικότητα, 
την υγιεινή, τη λειτουργία ή τη διάρκεια ζωής.
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12.6  Μέταλλο/Επικαθίσεις – Αποχρωματισμός 
έγχρωμων στρωμάτων πλάσματος

Παράδειγμα: Μαύρο            Εργαλείο διάτρησης: σαν καινούριο
εργαλείο διάτρησης 
επικαλυμμένο με TiAlN. 
Πολύχρωμα 
αποχρωματισμένο σε 
σχήμα ουράνιου τόξου 
ή εντελώς αποστρωμα--
τωμένο με άθικτα 
επίχρυσα εξαρτήματα
(τελική βίδα, ελατήρια)

Επιφανειακή αντίδραση από διαλύματα καθαρισμού στα οποία έχει προστεθεί 
υπεροξείδιο του υδρογόνου και/ ή διαλύματα πλύσης, για παράδειγμα με αλκαλι-
κότητα με pH> 10, σε συνδυασμό με θερμοκρασίες άνω των 70 ° C.

Πλήττονται μαύρα στρώματα νιτρικού τιτανίου-αργιλίου (TiAlN) και καρβονιτρικό 
τιτάνιο-αργίλιο καθώς και προϊόντα/ εξαρτήματα που αρχικά ήταν επικαλυμμένα 
με χρυσοκίτρινο νιτρικό ζιρκόνιο (ZrN) και νιτρικό τιτάνιο (TiN).

Μέσω επισκευής, νέας επικάλυψης.

Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα ή ήπια αλκαλικά καθαριστικά. Σε περίπτωση χρή-
σης αλκαλικών καθαριστικών, μην υπερβαίνετε τη θερμοκρασία των 70 ° C.

Μείωση των ιδιοτήτων φθοράς και αύξηση της ανάκλασης. Υπόδειξη: Λόγω της 
εξαιρετικά υψηλής καθαριστικής ισχύος τέτοιων ειδικών προγραμμάτων καθαρι-
σμού, οι επιφάνειες τριβής μεταλλικών εργαλείων πρέπει να λαδώνονται ύστερα 
από κάθε στάδιο καθαρισμού. Στην διαφορετική περίπτωση υπάρχει υψηλός 
κίνδυνος εκτριβής ή διάβρωσης εκτριβής.
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12.7 Μέταλλο/Διάβρωση – Διάβρωση με βελονισμούς

Ψαλίδι με διάβρωση 
με βελονισμούς

Παραδείγματα 
διάβρωσης με 
βελονισμούς

Μικροσκοπικά 
μεγεθυσμένη οπή 
διάβρωσης (200x).

Επίθεση διάβρωσης 
με βελονισμούς σε 
μια λαβίδα. Αιτία: Η 
γήρανση της λωρίδας 
χρωματικής κωδικο-
ποίησης επιτρέπει τη 
διείσδυση επιβλαβών, 
χλωριούχων ουσιών.

Οπές διάβρωσης σαν βελονιές σε ανοξείδωτο χάλυβα, 
συχνά μικροσκοπικές, που περιβάλλονται από καφεκόκ-
κινες ή πολυχρωματικές γυαλιστερές κηλίδες διάβρω-
σης, που σχετίζονται συχνά με κυκλικές επικαθίσεις 
διάβρωσης γύρω από την οπή διάβρωσης. (Δεν πρέπει 
να συγχέονται με κοιλότητες του υλικού ή ενσωμάτωση 
ξένων υλικών που ενδέχεται να εμφανιστούν όταν ο 
χάλυβας του εργαλείου είναι χαμηλής ποιότητας ή με 
ενδείξεις διάβρωσης λόγω επαφής όταν χρησιμοποιού-
νται μόνο εργαλεία από ανοξείδωτο χάλυβα).

Στον ανοξείδωτο χάλυβα, προκαλούνται από έκθεση σε ιόντα αλογονιδίων ■
(βρωμίδια, ιωδίδια και χλωριούχες ενώσεις), αλλά κυρίως από χλωριούχες 
ενώσεις που διασπούν τοπικά το παθητικό στρώμα του χάλυβα του εργα-
λείου και, συνεπώς, προκαλείται διάβρωση με βελονισμούς.
Αποξηραμένα οργανικά υπολείμματα, π.χ. αίμα, πύον, εκκρίσεις ■
(βλ. κεφάλαιο 12.1 Μέταλλο/Επικαθίσεις – Οργανικά υπολείμματα)
Η διάβρωση με βελονισμούς οφείλεται συχνά στη χρήση υγρών με υψηλή ■
περιεκτικότητα σε χλωριούχες ενώσεις, π.χ. εάν η συγκέντρωση των χλω-
ριούχων ενώσεων στο νερό τελικής απόπλυσης είναι υπερβολικά υψηλή ή 
εάν στην επιφάνεια των εργαλείων παραμένουν υπολείμματα φυσιολογι-
κών αλατούχων διαλυμάτων.
Τα καινούρια εργαλεία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε μέσα που περιέχουν χλω-■
ριούχες ενώσεις λόγω του λεπτού παθητικού τους στρώματος. Τα εργαλεία 
που έχουν χρησιμοποιηθεί κάποιο διάστημα είναι πιο ανθεκτικά στις χλωριού-
χες ενώσεις, καθώς έχουν αναπτύξει παθητικό στρώμα μεγαλύτερου πάχους.

Τα προϊόντα διάβρωσης μπορούν να διαλυθούν με καθαριστικό με βάση τα 
οξέα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι υπόλοιπες οπές διάβρω-
σης μπορούν να υποβληθούν σε μηχανική επεξεργασία (είτε από τον κατα-
σκευαστή είτε από καταρτισμένο τεχνικό επισκευής).

Η διάβρωση με βελονισμούς που προκαλούνται από χλωριούχες ενώσεις 
μπορεί συνήθως να αποφευχθεί με τη χρήση χαμηλών συγκεντρώσεων χλω-
ριούχων ενώσεων στο νερό που χρησιμοποιείται στην εκ νέου επεξεργασία 
και με ελαχιστοποίηση της έκθεσης των εργαλείων σε άλλα υγρά που περιέ-
χουν χλωριούχες ενώσεις, όπως φυσιολογικά αλατούχα διαλύματα.
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Συστάσεις επεξεργασίας

Προληπτικά μέτρα

Τα εργαλεία με υπερβολική διάβρωση θα πρέπει να αποσύρονται αμέσως ■
από τη χρήση (και τον κύκλο επεξεργασίας του εργαλείου) για λόγους 
ασφάλειας του ασθενή και του χρήστη.
Για τη διατήρηση της αξίας των εργαλείων, οι αιτίες της διάβρωσης με ■
βελονισμούς πρέπει να εξαλείφονται.
Οι οπές διάβρωσης ενέχουν κινδύνους υγιεινής και ενδέχεται να οδηγή-■
σουν επίσης σε εργοδιάβρωση.

12.8 Μέταλλο/Διάβρωση – Διάβρωση εκτριβής

Περιοχή άρθρωσης  Εργαλείο διάτρησης Αποφυγή: Στοχευμένη
ψαλιδιού οστών, η επιφάνεια  φροντίδα με λάδι

ολίσθησης του ολισθητήρα εργαλείων
παρουσιάζει φαινόμενα 
διάβρωσης εκτριβής

Καφέ κηλίδες/αποχρωματισμός ή σχηματισμός σκουριάς γύρω από την περι-
οχή εκτριβής.

Η ανεπαρκής λίπανση και/ ή ξένα σώματα οδηγούν σε διάβρωση των με-
ταλλικών επιφανειών τριβής/ μερών των εργαλείων που κινούνται σε σχέση 
μεταξύ τους (ιδιαίτερα σε ασφάλειες/συνδέσμους και διαδρομές ολίσθησης, 
για παράδειγμα, εργαλείων διάτρησης). Στις περιπτώσεις αυτές, εμφανίζεται 
μικρο-τριβή, η οποία μπορεί να τραχύνει έντονα την επιφάνεια και να κατα-
στρέψει το παθητικό στρώμα. Σε αυτές τις ευαίσθητες περιοχές, μπορούν να 
συσσωρευτούν εύκολα υγρασία και επικαθίσεις (π.χ. υπολείμματα αίματος) – 
μια διαδικασία που οδηγεί συνήθως στη διάβρωση.

Απόρριψη ελαττωματικών εργαλείων ή επισκευή των εργαλείων, εάν είναι ■
δυνατό.
Η ζημιά που προκαλείται από τη διάβρωση μπορεί να αποκατασταθεί με εκ ■
νέου λείανση ή/και γυάλισμα.
Οι επαναλαμβανόμενες επισκευές επηρεάζουν το χειρισμό/δυνατότητα ■
ελέγχου και, συνεπώς, τη λειτουργία του εργαλείου, με αποτέλεσμα το 
εργαλείο να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Περιμένετε μέχρι τα εργαλεία να κρυώσουν και να έρθουν σε θερμοκρασία ■
δωματίου.
Σωστή φροντίδα και επισκευή εργαλείων: Απλώστε λιπαντικό στην περιοχή ■
άρθρωσης του εργαλείου πριν από την εκτέλεση του ελέγχου λειτουργίας.
Απλώστε χειροκίνητα το λιπαντικό απευθείας στην περιοχή του συνδέσμου ■
(με εφαρμογή σταγόνων ή ψεκασμού).
Κατανείμετε ομοιόμορφα το λιπαντικό στο σύνδεσμο, ανοίγοντας και κλεί-■
νοντας το εργαλείο πολλές φορές.
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Τύπος αλλαγής επιφάνειας 

Προέλευση και αιτίες

Τα κατάλληλα λιπαντικά για τη φροντίδα των εργαλείων πρέπει να:
έχουν βάση, για παράδειγμα, την υγρή παραφίνη (παραφινέλαιο)/λευκό ■
λάδι,
πληρούν τις απαιτήσεις της ισχύουσας φαρμακοποιίας.■
είναι διαπερατά από τους υδρατμούς/ μπορούν να αποστειρώνονται με ■
ατμό στην οριακή επιφάνεια ανάμεσα στο υλικό και το φιλμ λαδιού.
Η εμπλοκή των συνδέσμων λόγω σωρευτικής επίδρασης ή ρητινοποίησης ■
πρέπει να αποφεύγεται.

Μη χρησιμοποιείτε λιπαντικά με στοιχεία από καουτσούκ και λατέξ, καθώς 
προκαλούν διόγκωση και καταστροφή της επιφάνειας.

Το εργαλείο από τη διάβρωση εκτριβής λειτουργεί περιορισμένα ή καθίσταται 
εντελώς άχρηστο. Η διάβρωση εκτριβής μπορεί να ευνοήσει τη διάβρωση με 
βελονισμούς.

12.9 Μέταλλο/Διάβρωση – Εργοδιάβρωση

Λεπτομέρεια: Άρθρωση ψαλιδιού με τυπική  Λεπτομέρεια: Λαβίδα με θραύση στη
ενδοκρυσταλλική απαρχή ρωγμής.  σιαγώνα με τυπική κοκκώδη, ενδοκρυ-

σταλλική δομή θραύσης.

Η εργοδιάβρωση οδηγεί συνήθως στην εμφάνιση ορατών ρωγμών ή θραύσεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ρωγμές δεν είναι εμφανείς, καθώς η προέλευσή 
τους δεν είναι ορατή ανάλογα με τις περιστάσεις (π.χ. στο σύνδεσμο ενός 
ψαλιδιού) και συνοδεύονται πιθανώς από πολλαπλασιασμό των ρωγμών έως 
την εμφάνιση θραύσης.

Πολύ συχνά, οι μη παραμορφωμένες επιφάνειες με πιθανή μη ορατή θραύ-
ση υποδεικνύουν ανάπτυξη της ρωγμής (συνήθως σχετίζεται με προϊόντα 
διάβρωσης).

Αυτός ο τύπος διάβρωσης συχνά επηρεάζει περιοχές ή εξαρτήματα προϊό-
ντων που

λόγω του σχεδιασμού ή/και της κατασκευής (όπως συνδέσεις πιρτσινιών ■
ή βιδών, ηλεκτροσυγκολλημένες ή συγκολλημένες συνδέσεις ή οι γνωστές 
πρεσαριστές συνδέσεις) υπόκεινται σε υψηλή τάση εφελκυσμού, ή
λόγω ακατάλληλης επισκευής (π.χ. εφαρμογή μη αποδεκτών υψηλών ■
δυνάμεων ευθυγράμμισης) παρουσιάζουν υπερβολικά υψηλές τάσεις, ή 

. 
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Αξιολόγηση κινδύνων

που υπέστησαν επεξεργασία σε κατάσταση υψηλής τάσης (π.χ. με την ■
καστάνια σε πλήρως κλειστή θέση), ή
κατά τη χρήση σε κάμψη υπέστησαν καταπόνηση και μετά υπέστησαν ■
κατεργασία σε περιβάλλον που ευνοεί τη διάβρωση, ιδιαίτερα σε υψηλές 
θερμοκρασίες.

Η κύρια αιτία διάβρωσης είναι το νερό που περιέχει χλωριούχες ενώσεις, 
ωστόσο πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη τα χειρουργικά υπολείμματα, 
το αλάτι, τα φάρμακα και άλλοι παρόμοιοι παράγοντες.

Καμία (δεν μπορεί να αποκατασταθεί).

Καθαρίστε τα αρθρωτά εργαλεία σε ανοιχτή θέση και αποστειρώστε τα με ■
την καστάνια ασφαλισμένη στην πρώτη οδόντωση στο απώτατο σημείο.
Μειώστε το φορτίο χλωριούχων ενώσεων στο ελάχιστο (για παράδειγμα, ■
μειώστε τα χειρουργικά υπολείμματα και τα υπολείμματα φαρμάκων, χρησι-
μοποιήστε μόνο κατάλληλο νερό για τον καθαρισμό, την τελική απόπλυση 
και την αποστείρωση).
Αποφεύγετε τον ακατάλληλο χειρισμό που μπορεί να οδηγήσει σε υπερκα-■
ταπόνηση.
Αναθέστε την επισκευή των εργαλείων σας στον κατασκευαστή ή σε έναν ■
καταρτισμένο και ειδικά εξουσιοδοτημένο τεχνικό επισκευής.

Για την ασφάλεια του ασθενή και του χειριστή, τα εργαλεία αυτά θα πρέπει ■
να αποσύρονται αμέσως από τη χρήση και τον κύκλο επεξεργασίας του 
εργαλείου.
Για τη διατήρηση της αξίας των εργαλείων, οι αιτίες της διάβρωσης πρέπει ■
να εξαλείφονται.
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Τύπος αλλαγής επιφάνειας 

12.10 Μέταλλο/Διάβρωση – Διάβρωση επιφάνειας

Προσβολή υλικού της  Προσβολή υλικού του Προσβολή καυστικής ουσίας
επιφάνειας των λεπίδων  μερικώς χαλασμένου στην επιφάνεια των εργαλείων.
λόγω υγρασίας. στρώματος χρωμίου. Αιτία: Προσβολή οξέων λόγω
Αιτία: Σύνθεση του υλικού,  Αιτία: Υγρασία προκάλεσε υπερβολικής δόσης.
μαλακός χάλυβας αφού  σχηματισμό σκουριάς στο
είναι προϊόν μίας χρήσης. απροστάτευτο φέρον υλικό 

από μαλακό χάλυβα

Μερική προσβολή καυστικής ουσίας και επικαθήσεις διαβρωτικού αιμοστατικού 
προϊόντος στην επιφάνεια των εργαλείων. Αιτία: πολύ μεγάλος χρόνος επαφής

Προσβολή καυστικής ουσίας στη ραφή συγκόλλησης. Σε ψαλίδια από σκληρό μέταλλο, 
λαβίδες με αντίχειρα από σκληρό μέταλλο και στηρίγματα για βελόνες. Αιτία: Προσβολή 
οξέων λόγω υπερβολικής δόσης εξουδετερωτικών ή χρήσης βασικών καθαριστικών.

Προσβολή υλικού στη λαβή από αλουμίνιο Λεπτομέρεια - προσβολή υλικού σε
Αιτία: Ακατάλληλο αλκαλικό καθαριστικό  αγωγό φωτός από υαλόνημα. Αιτία: Αλκα-

λική προσβολή, λόγω της μη τήρησης των 
σχετικών οδηγιών του κατασκευαστή να 
χρησιμοποιείται ουδέτερο καθαριστικό.

Προσβολή υλικού της φυσικής / χρωματισμένης ανοδιωμένης επιφάνειας από αλουμίνιο 
σε περιέκτες. Αιτία: ανεπίτρεπτα υψηλό αλκαλικό διάλυμα πλύσης

Στον ανοξείδωτο χάλυβα, η προσβολή της επιφάνειας είναι συνήθως ομοι-Στον ανοξείδωτο χάλυβα, η προσβολή της επιφάνειας είναι συνήθως ομοι-■
όμορφη, επίπεδη και γκρι χρώματος, που πολύ συχνά οδηγεί σε φθορά με 
τη μορφή διαβρωτικών επικαθίσεων.
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Στο μη ανοξείδωτο χάλυβα (π.χ. αναλώσιμα προϊόντα όπως λεπίδες νυστε-■
ριού ή παλαιά εργαλεία από μη ανοξείδωτο χάλυβα, συνήθως με φθαρμένα 
ή αποφλοιωμένα, επιφανειακά στρώματα χρωμίου), παρατηρείται συνήθως 
υπερβολική διάβρωση σε μαύρη ματ επιφάνεια.
Σε φυσικές ανοδιωμένες επιφάνειες, εμφανίζονται λευκά-γκρι προϊόντα διά-■
βρωσης, με το σχηματισμό κρατήρων σε περίπτωση ισχυρής προσβολής.
Σε χρωματισμένες, ανοδιωμένες επιφάνειες, το χρώμα ξεθωριάζει μερικώς ■
ή πλήρως, με αποχρωματισμό και διάβρωση του υλικού σε περίπτωση 
ισχυρής προσβολής.
Σκούρος χρωματισμός και διάβρωση του υλικού στις συγκολλήσεις.■

Χημική και ηλεκτροχημική επίδραση μόνο σε σχέση με την υπερβολική ■
περιεκτικότητα οξέων σε

Ανοξείδωτο χάλυβα,■
Συγκολλημένες συνδέσεις.■

Μακροχρόνια επίδραση νερού/συμπυκνώματος στην περίπτωση του ανο-■
ξείδωτου χάλυβα.
Επίδραση όξινων ή αλκαλικών προϊόντων στην περίπτωση των ανοδιωμέ-■
νων επιφανειών, της κόλλας και των αγωγών φωτός από υαλόνημα.

Απομάκρυνση σκουριάς μέσω καθαρισμού με βάση τα οξέα στην περίπτω-■
ση του ανοξείδωτου χάλυβα, εάν η φθορά παραμένει επιφανειακή ή/και 
μηχανική επεξεργασία των σημείων συγκόλλησης (εάν υπάρχουν) από τον 
κατασκευαστή του εργαλείου ή καταρτισμένο τεχνικό επισκευής.
Στην περίπτωση προσβολής ανοδιωμένων ή συντετηγμένων καρβιδικών ■
επιφανειών (TC/Co), η φθορά είναι ανεπανόρθωτη.

Τηρείτε τις συστάσεις εφαρμογής για όξινα καθαριστικά και μέσα ουδετερο-■
ποίησης κατά την επεξεργασία εργαλείων με συγκολλημένες συνδέσεις.
Αφαιρείτε και απορρίπτετε αναλώσιμα προϊόντα από χάλυβα ή παλαιά ερ-■
γαλεία από χάλυβα με φθαρμένες επιφάνειες και αντικαθιστάτε τα προϊόντα 
αυτά με προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα.
Αποφεύγετε τη μακροχρόνια έκθεση στην υγρασία (συμπύκνωμα).■
Υποβάλετε τα εργαλεία με ανοδιωμένες επιφάνειες σε επεξεργασία σε ■
περιβάλλον με ουδέτερο pH/ελαφράς αλκαλικότητας.

Εάν η επεξεργασία της επιφάνειας αποδειχθεί αναποτελεσματική, αντικα-■
ταστήστε τα εργαλεία αυτά με καινούρια (διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος 
επακόλουθου σχηματισμού σκουριάς ή σκουριάς λεπτού στρώματος).
Απώλεια χρωματικής κωδικοποίησης σε ανοδιωμένα εργαλεία.■

12.11 Μέταλλο/Διάβρωση – Διάβρωση εξ επαφής

Διάβρωση εξ επαφής: Ανοξείδωτος  Διάβρωση εξ επαφής: Ανοξείδωτος
χάλυβας/ ανοξείδωτος χάλυβας  χάλυβας/ ορείχαλκος

Προέλευση & αιτίες 

Συστάσεις επεξεργασίας 

Προληπτικά μέτρα 

Αξιολόγηση κινδύνων

Τύπος αλλαγής επιφάνειας

093267_Office_Griechisch.indd   67 16.09.2009   12:48:20



Ενδεδειγμένη Συντήρηση Εργαλείων, 9η έκδοση 2009, www.a-k-i.org68

Κατά τη χρήση μόνο εργαλείων από ανοξείδωτο χάλυβα, ενδέχεται να ■
εμφανιστούν αποχρωματισμοί καφέ-μπλε χρώματος, με τη μορφή μικρών 
κουκκίδων ή δακτυλίων και ελαφρά διάβρωση στα σημεία επαφής. Αυτός ο 
τύπος διάβρωσης εξ επαφής εκλαμβάνεται συχνά εσφαλμένα ως διάβρω-
ση με βελονισμούς. Ωστόσο, μετά από προσεκτική εξέταση γίνεται σαφές 
ότι δεν υπάρχει οπή στο κέντρο του σημείου διάβρωσης. Αντίθετα, η δομή 
της επιφάνειας είναι ελαφρώς λεία λόγω τριβής στα σημεία αυτά.

Η τυπική παραλλαγή της διάβρωσης εξ επαφής παρατηρείται σε ένα συν-
δυασμό ανοξείδωτου χάλυβα και μη σιδηρούχων μετάλλων (νικελιόχαλκος, 
ορείχαλκος, χαλκός). Ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, π.χ. υγρασία, 
σχηματίζονται διαβρωτικές επικαθίσεις στις περιοχές επαφής, καθώς και σε 
άλλα σημεία.

Κατά τη χρήση μόνο εργαλείων από ανοξείδωτο χάλυβα, διάβρωση εξ επαφής 
έχει παρατηρηθεί έως σήμερα μόνο μετά το μηχανικό κύκλο πλύσης. Η μικρο-
τριβή στα σημεία επαφής οδηγεί σε μερική τριβή του παθητικού στρώματος. 
Συνεπώς, η προστασία από τη διάβρωση αφαιρείται προσωρινά από τα 
σημεία αυτά, γεγονός που οδηγεί με τη σειρά του στις αλλαγές επιφάνειας που 
περιγράφονται παραπάνω.

Στον τυπικό συνδυασμό ανοξείδωτου χάλυβα/ορείχαλκου, όταν στα αποθέ-
ματα εργαλείων περιλαμβάνονται παλαιά και καινούρια εργαλεία (παλαιά/επι-
χρωμιωμένα και καινούρια εργαλεία από ανοξείδωτο χάλυβα), αυτός ο τύπος 
διάβρωσης παρατηρείται κατά τον καθαρισμό, καθώς και κατά την αποστείρω-
ση λόγω φθαρμένου ή/και ατελούς στρώματος χρωμίου ή νικελίου (π.χ. στην 
περίπτωση κοίλων λαβών ή διαστολέων).

Κατά τη χρήση μόνο εργαλείων από ανοξείδωτο χάλυβα, δεν απαιτείται απο-
κατάσταση των ενδείξεων διάβρωσης εξ επαφής, καθώς οι επιφάνειες αυτές 
υπόκεινται σε μεταβολή. Λόγω της χαμηλής σοβαρότητας (δηλ. ποσότητα 
επικαθίσεων) δεν υπάρχει κίνδυνος για τα διαβρωμένα εργαλεία ή τα μη δια-
βρωμένα εργαλεία. Σύμφωνα με την εμπειρία, αυτές οι ενδείξεις διάβρωσης 
συνήθως εξαφανίζονται μετά από μερικούς κύκλους επεξεργασίας. Τα όξινα 
μέσα (μέσα ουδετεροποίησης) διαλύουν συνήθως αυτές τις επικαθίσεις άμεσα, 
γεγονός το οποίο με τη σειρά του επιταχύνει τη διαδικασία παθητικοποίησης.

Εάν η διάβρωση εξ επαφής οφείλεται σε φθορά του προστατευτικού στρώ-
ματος σε επινικελωμένα ή επιχρωμιωμένα εργαλεία, δεν υπάρχει συνήθως 
τρόπος αποκατάστασης. Σε περίπτωση αμφιβολιών, επικοινωνήστε με τον 
κατασκευαστή του εργαλείου.

Αποφεύγετε τους κραδασμούς κατά τον καθαρισμό (π.χ. επεξεργασία με 
υπερήχους, εκ νέου μηχανική επεξεργασία) εργαλείων από ανοξείδωτο 
χάλυβα (π.χ. η συσκευή καθαρισμού/απολύμανσης ή η συσκευή πλύσης-
απολύμανσης είναι σταθερά τοποθετημένη σε επίπεδη επιφάνεια).

Προέλευση και αιτίες 

Συστάσεις επεξεργασίας 

Προληπτικά μέτρα 
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Αντικαταστήστε τα επινικελωμένα ή επιχρωμιωμένα εργαλεία στα οποία τα 
προστατευτικά στρώματα έχουν υποστεί σοβαρή φθορά (επικαθίσεις αλάτων, 
αποφλοίωση) με εργαλεία από ανοξείδωτο χάλυβα.

Σύμφωνα με την εμπειρία, δεν υπάρχει κίνδυνος για τα διαβρωμένα ή μη 
διαβρωμένα στοιχεία, όταν χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία από ανοξείδωτο 
χάλυβα, καθώς η χαμηλή ποσότητα επικαθίσεων δεν είναι αρκετή για την πρό-
κληση φθοράς. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τον ασθενή στην περίπτωση αυτή. 
Ωστόσο, όταν χρησιμοποιούνται εργαλεία από ανοξείδωτο χάλυβα και μη σι-
δηρούχα μέταλλα, μπορεί να προκληθεί σημαντική φθορά στα μη διαβρωμένα 
εργαλεία, ανάλογα με την έκταση της φθοράς του προστατευτικού στρώματος.

12.12   Μέταλλο/Διάβρωση – Εξωτερική σκουριά 
και σκουριά λεπτού στρώματος/Επακόλουθη 
σκουριά

Μεμονωμένα και ακανόνιστα διάσπαρτα σωματίδια σκουριάς.■
Καφέ επικαθίσεις διάβρωσης, κυρίως τοπικά (σχηματισμός σκουριάς).■
Λόγω της επαφής μεγάλης επιφάνειας με ιδιαίτερα σκουριασμένα προϊό-■
ντα, ενδέχεται να εμφανιστεί επακόλουθη φθορά με τη μορφή «αποτυπω-
μάτων εργαλείου».

Μεταφορά σωματιδίων σκουριάς από τις σωληνώσεις.■
Χρήση νερού που περιέχει σίδηρο ή σκουριά ή χρήση ατμού που περιέχει ■
σωματίδια σκουριάς.
Τα προϊόντα διάβρωσης (σκουριά) που προσκολλώνται σε αναλώσιμα ■
προϊόντα μη ανθεκτικά στη διάβρωση, όπως λεπίδες νυστεριού, ενδέχεται 
να μετατοπιστούν κατά τη διαδικασία αποστείρωσης και να επεκταθούν 
στα υπόλοιπα εργαλεία.
Συνεχής χρήση και εκ νέου επεξεργασία εργαλείων από μη ανθεκτικό στη ■
διάβρωση χάλυβα (συχνά παλαιά εργαλεία), το προστατευτικό στρώμα των 
οποίων έχει φθαρεί ή μετατοπιστεί πλήρως.

Σε περίπτωση ελαφράς και επιφανειακής προσβολής, η απομάκρυνση των 
επικαθίσεων με καθαριστικά με βάση τα οξέα είναι προαιρετική (μόνο για τον 
ανοξείδωτο χάλυβα), ωστόσο η επιφάνεια του εργαλείου πρέπει να ελεγχθεί 
στη συνέχεια, για να διασφαλιστεί ότι παραμένει ανέπαφη.

Αξιολόγηση κινδύνων 

Τύπος αλλαγής επιφάνειας

Προέλευση και αιτίες

Συστάσεις επεξεργασίας

Αριστερά - Συγκρατητή-
ρας φίλτρου με ιδιαίτερη 
προσβολή διάβρωσης
Αιτία: Έντονη προσβολή 
σκουριάς του θαλάμου 
αποστείρωσης προκα-
λεί ζημιές από σκουριά 
λεπτού στρώματος/ επα-
κόλουθη σκουριά
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Εφόσον η φθορά είναι επιφανειακή, το εργαλείο ενδέχεται να μπορεί να υπο-
βληθεί σε μηχανική επεξεργασία από τον κατασκευαστή ή από καταρτισμένο 
τεχνικό επισκευής.

Τα αναλώσιμα στοιχεία από χάλυβα δεν πρέπει να υποβάλλονται σε εκ ■
νέου επεξεργασία.
Απορρίψτε ή επεξεργαστείτε ξεχωριστά τα εργαλεία και τα υλικά από μη ■
ανοξείδωτο χάλυβα.
Αποφεύγετε τη χρήση προϊόντων χαμηλού κόστους (π.χ. πρόσθετα εξαρ-■
τήματα που διατίθενται σε καταστήματα «Φτιάξ’ το μόνος σου»).
Εφαρμόστε αποτελεσματικά μέτρα για την αποτροπή της μεταφοράς ■
σωματιδίων σκουριάς από τις σωληνώσεις στα στάδια καθαρισμού και 
αποστείρωσης (π.χ. με μηχανική διήθηση του νερού τροφοδοσίας πριν 
από την είσοδο στη συσκευή πλύσης ή στον κλίβανο).

Ένα μόνο σκουριασμένο εργαλείο ενδέχεται να είναι αρκετό για να προκλη-■
θεί επακόλουθη διαβρωτική φθορά σε όλα τα εργαλεία στο δίσκο.
Εάν μεταφερθούν σωματίδια σκουριάς από τις σωληνώσεις, πολλά από ■
τα εργαλεία που υποβάλλονται σε επεξεργασία ενδέχεται να φθαρούν και, 
συνεπώς, να χάσουν την αξία τους).

12.13 Μέταλλο/Διάβρωση – Διάβρωση με ρωγμές

Σύνδεσμος - λαβίδα             Αρμοί – άκρα τσιμπίδας

Καθώς η διάβρωση με ρωγμές είναι ένας τύπος διάβρωσης με ταχεία ■
τοπική εξέλιξη, οδηγεί στην εμφάνιση επικαθίσεων διάβρωσης μόνο στις 
περιοχές της ρωγμής (π.χ. στη ρωγμή του συνδέσμου των δύο τμημάτων 
μιας λαβίδας, στα κενά του συνδέσμου ή στα πρεσαριστά ή βιδωτά άκρα 
ενός καθετήρα). Επίσης, διάβρωση με ρωγμές ενδέχεται να εμφανιστεί στα 
κενά ανάμεσα σε μέταλλα και άλλα υλικά.
Τα υπολείμματα (ιδιαίτερα τα οργανικά) εκλαμβάνονται συχνά εσφαλμένα ■
ως διάβρωση με ρωγμές.

Η διάβρωση με ρωγμές εμφανίζεται συνήθως σε κενά σημαντικού πλά-■
τους, εάν οι περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές 
(π.χ. ανεπαρκές στέγνωμα). Στις συνθήκες αυτές, το παθητικό στρώμα είναι 
ευαίσθητο. Δεν μπορεί να αναγεννηθεί, καθώς παρεμποδίζεται η παροχή 
οξυγόνου στις μεταλλικές επιφάνειες. Το αποτέλεσμα είναι να σχηματιστεί 
σκουριά όταν επικρατεί υγρασία, ιδιαίτερα σε υψηλές συγκεντρώσεις αλά-
των. Στη συνέχεια, η σκουριά μετατοπίζεται έξω από το κενό ή τη ρωγμή.

Προληπτικά μέτρα 

Αξιολόγηση κινδύνων 

Τύπος αλλαγής επιφάνειας 

Προέλευση και αιτίες 
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Τα φθαρμένα εργαλεία πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα ■
με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μηχανική επεξεργασία του εργαλείου από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδο-■
τημένο τεχνικό επισκευής.

Απομακρύνετε αμέσως τους μεγάλους σε όγκο ρύπους (σύσταση Ινστι-■
τούτου RKI: «Το πιο σημαντικό μέτρο για την αποφυγή αυτού του τύπου 
διάβρωσης είναι το επαρκές στέγνωμα ρωγμών μικρού πλάτους στους 
συνδέσμους»). 
Χρησιμοποιήστε νερό απόπλυσης με χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα ■
(συνιστάται πλήρως απιονισμένο νερό).

Αποκλείεται συνήθως η πιθανότητα επέκτασης της σκουριάς σε άλλα εργα-
λεία. Ωστόσο, σε σοβαρές περιπτώσεις, η σκουριά ενδέχεται να επηρεάσει 
τα ανέπαφα εργαλεία, με αποτέλεσμα να φθαρούν (βλ. επίσης «Εξωτερική 
σκουριά και σκουριά λεπτού στρώματος/επακόλουθη σκουριά»).

12.14 Πλαστικό/Καουτσούκ - Παλαίωση

Ρωγμές που προκαλούνται λόγω παλαίωσης στην αναπνευστική μάσκα

Καφέ κηλίδες/αποχρωματισμός και πιθανός σχηματισμός ρωγμών, σε ■
προϊόντα από καουτσούκ ή λατέξ.
Αποσκλήρυνση ή σκλήρυνση.■
Πολλά πλαστικά υλικά αποκτούν κίτρινο χρώμα ή γίνονται εύθραυστα.■
Τα ελαστομερή σιλικόνης είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στην παλαίωση, αλλά ■
αποκτούν κίτρινο χρώμα.

Επίδραση ξηρής θερμότητας.■
Καταπόνηση και υπερβολική τάνυση κατά την αποθήκευση.■
Ηλιακό φως/ υπεριώδης ακτινοβολία.■
Επίδραση οξυγόνου (οξείδωση, πραγματική παλαίωση).■
Επίδραση όζοντος.■

Καμία (δεν μπορεί να αποκατασταθεί). 

Αποθηκεύετε τα εργαλεία σε σκοτεινό και δροσερό χώρο, εάν είναι δυνατό. 

Εάν οι αλλαγές επηρεάζουν την εφαρμογή ή/και θεωρούνται επικίνδυνες, αποσύ-
ρετε τα εργαλεία αυτά από τη χρήση (ανάλογα με την κατάσταση παλαίωσης).

Συστάσεις επεξεργασίας 

Προληπτικά μέτρα 

Αξιολόγηση κινδύνων 

Τύπος αλλαγής επιφάνειας

Προέλευση και αιτίες 

Συστάσεις επεξεργασίας

Προληπτικά μέτρα

Αξιολόγηση κινδύνων 
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12.15  Πλαστικό -Ρητίνη φαινόλης/ Harex - Παλαίωση 
και ξεθώριασμα

Λαβές σμίλης Κοίλος καθετήρας. Πιθανό υποκατάστατο
Σαν καινούργιες:| οδήγησης. Επιφάνεια σαν του Harex: PEEK
γυαλιστερό-μέτριο καφέ καινούργια: γυαλιστερό ή PPSU
Παλαιωμένες: μέτριο καφέ ξεθωριασμένη:  
ματ - σκούρο καφέ ματ - λευκή ξεθωριασμένη

Παλαίωση: μακροχρόνια χρήση, κατά προτίμηση σε συνδυασμό με τη χρήση των 
απολυμαντικών διαλυμάτων.
Ξεθώριασμα: Επεξεργασία σε διαλύματα καθαρισμού με προσθήκη υπεροξειδίου 
του υδρογόνου.

Και στις δύο περιπτώσεις, δεν είναι δυνατή. Ωστόσο, αν είναι δυνατή, κατά την 
αγορά υποκατάστατων περάστε σε εργαλεία με ανθεκτικά πλαστικά.

Στην περίπτωση της παλαίωσης δεν είναι δυνατά. Το ξεθώριασμα μπορεί να 
αποφευχθεί με την αποφυγή καθαριστικών με οξειδωτικά πρόσθετα.

Δεν υπάρχει - αισθητικής σημασίας.

12.16 Πλαστικό/Καουτσούκ - Διόγκωση

Διόγκωση στον 
εύκαμπτο σωλήνα 
εισαγωγής λόγω 
χρήσης ακατάλληλου 
προϊόντος φροντίδας.

Αριστερά: Διογκωμένα 
παρεμβύσματα λόγω μη 
στοχευμένης εφαρμογής 
λαδιού στο εργαλείο.
Δεξιά: Νέα 
παρεμβύσματα

Αριστερά: Βαλβίδα αντεπιστροφής 
τροκάρ με διαρροή λόγω διόγκωσης 
του παρεμβύσματος από την επαφή 
με το λάδι.
Δεξιά: Νέα βαλβίδα αντεπιστροφής.

Διογκωμένες, αποσκληρυμένες και κολλώδεις επιφάνειες πλαστικών προϊ-■
όντων και προϊόντων από καουτσούκ ή λατέξ.
Τα εξαρτήματα με λεπτά τοιχώματα μπορεί να ανοίξουν ή να υποστούν ■
ρήξη.
Το υλικό γίνεται εύθραυστο και σκληραίνει.■

Η διόγκωση προκαλείται από διείσδυση αερίων ή υγρών στην επιφάνεια. Η διό-
γκωση μπορεί να είναι αντιστρέψιμη και προσωρινή, εάν οφείλεται στην επίδραση 
πτητικών διαλυτών ή προωθητικών αερίων ψεκασμού. 

Τύπος αλλαγής επιφάνειας 

Προέλευση και αιτίες 

Συστάσεις επεξεργασίας 

Προληπτικά μέτρα 

Αξιολόγηση κινδύνων

Τύπος αλλαγής επιφάνειας

Προέλευση και αιτίες 
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Συστάσεις επεξεργασίας

Προληπτικά μέτρα

Αξιολόγηση κινδύνων

Τύπος αλλαγής επιφάνειας

Προέλευση και αιτίες

Συστάσεις επεξεργασίας 

Προληπτικά μέτρα

Αξιολόγηση κινδύνων 

Επίσης, οι ίδιες ενδείξεις ενδέχεται να εμφανιστούν σε περίπτωση επαφής προϊ-
όντων από καουτσούκ ή ορισμένων πλαστικών προϊόντων με αναισθητικά αέρια. 
Ωστόσο, μη αντιστρέψιμη διόγκωση μπορεί να προκληθεί από την επαφή με λάδι 
(παραφινέλαιο), βαζελίνη και ακατάλληλα απολυμαντικά (π.χ. παράγωγα φαινό-
λης). Σε προϊόντα από καουτσούκ σιλικόνης εμφανίζεται αντιστρέψιμη αντίδραση 
σε προωθητικά αέρια ψεκασμού και αναισθητικά αέρια, ωστόσο προκαλείται μη 
αντιστρέψιμη ζημιά από λάδια σιλικόνης, διαλύτες και ορισμένες μέσα απολύμαν-
σης (π.χ. αμίνες).

Καμία (δεν μπορεί να αποκατασταθεί).

Αποφεύγετε την επαφή/έκθεση, ανάλογα με το υλικό (βλ. «Προέλευση και αιτίες»).

Ανάλογα με το βαθμό διόγκωσης, διακόψτε τη χρήση των εργαλείων αυτών, εάν 
οι υπάρχουσες αλλαγές επιφάνειας επηρεάζουν την εφαρμογή ή/και θεωρούνται 
επικίνδυνες.

12.17 Πλαστικό – Ρωγμές τάσης

Ρωγμή τάσης

Η εργοδιάβρωση, π.χ. σε εργαλεία από πολυσουλφόνη, οδηγεί σε ορατές ρωγμές 
ή θραύση.

Οι ρωγμές τάσης εμφανίζονται συνήθως στις περιοχές μιας ιατρικής συσκευής με 
αυξημένη εσωτερική τάση λόγω της κατασκευής της.

Υπό συγκεκριμένες συνθήκες επεξεργασίας των εργαλείων (π.χ. ανεπαρκής 
απόπλυση, υψηλές θερμοκρασίες, παρουσία ορισμένων επιφανειοδραστικών 
χημικών) εμφανίζονται συνήθως ρωγμές στις περιοχές αυτές.

Καμία (δεν μπορεί να αποκατασταθεί).

Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση χημικών διεργασίας που ευνοούν την εργοδιά-
βρωση. Πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής τελική απόπλυση με απιονισμένο 
νερό. Πρέπει να τηρούνται πάντα οι οδηγίες επεξεργασίας του κατασκευαστή.

Τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να αποσύρονται αμέσως από τη χρήση (και τον 
κύκλο επεξεργασίας του εργαλείου) για λόγους ασφάλειας του ασθενή και του 
χρήστη!
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1.  EN ISO 15883, Teil 1-2, 2006; Teil 4, 2008 
Reinigungs-/Desinfektionsgeräte 
Anforderungen, Definitionen, Prüfungen
[μέρος 1-2, 2006, μέρος 4, 2008
Συσκευές καθαρισμού/απολύμανσης 
Απαιτήσεις, Ορισμοί, Έλεγχοι]

2.  EN 285: 2006 
Sterilisation
Dampf-Sterilisatoren, Groß-Sterilisatoren
[Αποστείρωση - Συσκευές αποστείρωσης με ατμό, μεγάλες 
συσκευές αποστείρωσης]

3.  EN 868; Teile 1 bis 10
(unterschiedliche Erscheinungsjahre der einzelnen Teile) 
Verpackungsmaterialien und -systeme für zu sterilisierende 
Medizinprodukte
[μέρος 1 έως 10 (διαφορετικά έτη εμφάνισης μεμονωμένων 
μερών) Υλικά συσκευασίας και συστήματα για προς 
αποστείρωση ιατρικά προϊόντα]

4.  DIN EN ISO 11607, Teil 1: 2007, Teil 2: 2006, 
Verpackungen für in der Endverpackung zu sterilisierende 
Produkte
[μέρος 1: 2007, μέρος 2: 2006, Συσκευασίες για τα προς 
αποστείρωση προϊόντα μέσα στην τελική συσκευασία]

5.  EN 10088: 1995, Teile 1 bis 3 Nichtrostende Stähle
[μέρη 1 έως 3 ανοξείδωτοι χάλυβες]

6.  EN ISO 7153-1: 2001-02
Chirurgische Instrumente - Metallische Werkstoffe Teil 1: 
Nichtrostender Stahl
[Χειρουργικά όργανα – μεταλλικές ουσίες μέρος 1: 
Ανοξείδωτος χάλυβας]

7.  DIN 58298: 2005-12
Medizinische Instrumente - Werkstoffe, Ausführung und 
Prüfung
[Ιατρικά όργανα – ουσίες, φινίρισμα και έλεγχος]

8.  ASTM Designation: F899-07
Standard Specification for Wrought Stainless Steels for Surgi-
cal Instruments
[Προσδιορισμός ASTM: F899-07
Στάνταρτ προδιαγραφή για σκληρούς ανοξείδωτους χάλυβες 
για χειρουργικά όργανα]

9.  EN ISO 13402: 2000
Chirurgische und zahnärztliche Handinstrumente Bestim-
mung der Beständigkeit gegenüber Sterilisation, Korrosion 
und Wärmebehandlung
[Χειρουργικά και οδοντιατρικά όργανα χειρός. Ορισμός 
ανθεκτικότητας ενάντια σε αποστείρωση, διάβρωση και 
θερμική κατεργασία]

10.  ISO 7151: 1988
Chirurgische Instrumente; Nichtschneidende, GelenkInstru-
mente; Allgemeine Anforderungen und Prüfmethoden
[Χειρουργικά όργανα, μη τέμνοντα, αρθρωτά όργανα. Γενικές 
απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου]

11.  ISO 7741: 1986
Chirurgische Instrumente; Scheren; Allgemeine Anforderun-
gen und Prüfmethoden
[Χειρουργικά όργανα, τέμνοντα. Γενικές απαιτήσεις και 
μέθοδοι ελέγχου]

12.  DIN 58946 -Teil 6: 2002
Sterilisation Dampf-Sterilisatoren,
Teil 6: Betrieb von Groß-Sterilisatoren im Gesundheitswesen
[μέρος 6: 2002 - Αποστείρωση συσκευές αποστείρωσης με 
ατμό, Μέρος 6: Λειτουργία μεγάλων συσκευών αποστείρωσης 
στη δημόσια υγεία]

13.  DIN EN ISO 17665-1: 2006-11
Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge
[Αποστείρωση προϊόντων για υγειονομική περίθαλψη]

14.  ASTM A 380 - 06
Richtlinie für die Reinigung, Passivierung und Entzunderung 
von Teilen, Geräten und Anlagen aus nichtrostendem Stahl
[Οδηγία για καθαρισμό, παθητικοποίηση και αποσκωρίωση 
μερών, συσκευών και εγκαταστάσεων από ανοξείδωτο χάλυβα]

15.  EN ISO 17664: 2007
Vom Hersteller bereitzustellende Informationen für die Wie-
deraufbereitung von resterilisierbaren Geräten
[Πληροφορίες που παρέχει ο κατασκευαστής για 
την επανεπεξεργασία συσκευών που μπορούν να 
αποστειρωθούν εκ νέου]

16.  ISO 14937: 2000
Sterilisation von Medizinprodukten Sterilisation von Produk-
ten für die Gesundheitsfürsorge - Allgemeine Anforderungen 
an die Charakterisierung eines Sterilisiermittels und an die 
Entwicklung, Validierung und Routineüberwachung eines 
Sterilisationsverfahrens für Medizinprodukte
[Αποστείρωση ιατρικών προϊόντων. Αποστείρωση 
προϊόντων για υγειονομική περίθαλψη – Γενικές απαιτήσεις 
σε χαρακτηρισμό ενός αποστειρωτικού μέσου και στην 
εξέλιξη, στην επικύρωση και στην επιτήρηση ρουτίνας μίας 
διαδικασίας αποστείρωσης για ιατρικά προϊόντα]

17.  DIN 13940-1: 1990-04
Zahnheilkunde, Zahnzärztliche Handstücke, Anschlussmaße
[Οδοντίατρος, οδοντιατρικά τεμάχια χειρός, διαστάσεις 
σύνδεσης]

18.  ISO 3964: 1982-12 Dental (bohrwerkzeug)handgriffe, Kupp 
lungsabmessungen (zum Anschluss an den Antrieb)
[Οδοντιατρικές χειρολαβές (εργαλείων διάτρησης), διαστάσεις 
σύζευξης (για σύνδεση σε μετάδοση κίνησης)]

19.  DIN Taschenbuch 100: 2009
Medizinische Instrumente
[DIN Βιβλίο τσέπης 100: 2009
Ιατρικά όργανα]

20.  DIN Taschenbuch 169: 2008
Sterilisatoren, Geräteanforderungen
[DIN Βιβλίο τσέπης 169: 2008
Συσκευές αποστείρωσης, απαιτήσεις συσκευής]

13. Παραπομπές
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21.  Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über 
Medizinprodukte
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 169, 36. Jahr-
gang, 12. Juli 1993
[Οδηγία 93/42/EΟΚ του Συμβουλίου 14 Ιουνίου 1993 σχετικά 
με ιατρικά προϊόντα
Επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 169, 36. 
Έτος, 12 Ιουλίου 1993]

22.  UVV BGV A1 und Berufsgenossenschaftliche Regeln z. B. 
BGR 250, BGR 206 der Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege
[UVV BGV A1 και Κανονισμοί Επαγγελματικής Ένωσης 
π.χ. BGR 250, BGR 206 της Επαγγελματικής Ένωσης για 
υγειονομική υπηρεσία και κοινωνική ευημερία]

23.  Desinfektionsmittel-Liste des VAH in der jeweils gültigen 
Fassung;
Liste der nach den Richtlinien für die Prüfung chemischer 
Desinfektionsmittel geprüften und von der Deutschen Gesell-
schaft für Hygiene und Mikrobiologie als wirksam befundenen 
Desinfektionsverfahren (inkl. Verfahren zur Händedekontami-
nation und hygienischen Händewaschung).
[Κατάλογος απολυμαντικών μέσων του VAH στην εκάστοτε 
ισχύουσα έκδοση.
Κατάλογος οδηγιών για έλεγχο χημικών απολυμαντικών 
μέσων ελεγμένων και χαρακτηρισμένων από τη Γερμανική 
Εταιρεία για την υγιεινή και τη μικροβιολογία ως ενεργές 
διαδικασίες απολύμανσης (συμπ. διαδικασία για απολύμανση 
χεριών και υγιεινό πλύσιμο των χεριών).]

24.  Liste der vom Robert- Koch-Institut geprüften und anerkann-
ten Desinfektionsmittel und -verfahren jeweils in der aktuellen 
Fassung
[Κατάλογος απολυμαντικών μέσων και διαδικασιών 
απολύμανσης ελεγμένων και αναγνωρισμένων από το 
ινστιτούτο Robert- Koch στην εκάστοτε επίκαιρη έκδοση]

25.  Europäische Pharmakopöe
[Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία]

26.  Graue Broschüre „Versuchsreihen und Stellungnahmen“
Veröffentlichungen des AKI
[Γκρι φυλλάδιο «Σειρά πειραμάτων και γνωμοδοτήσεις»
Δημοσιεύσεις του AKI]

27.  Retouren in medizinischen Einrichtungen, Merkblatt Hand-
lungsempfehlungen, BVMed
[Επιστροφές σε ιατρικές κατευθύνσεις, ενημερωτικό δελτίο 
συστάσεων χειρισμού, BVMed]

28.  RKI-Empfehlungen
Krankenhausversorgung und Instrumentensterilisation ■
bei CJK-Patienten und CJK-Verdachtsfällen 
Bundesgesundheitsblatt 7/1998, 279-285
Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von ■
Medizinprodukten. Empfehlung; Bundesgesundheitsblatt 
44/2001, 1115-1126
Die Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (vCJK) ■
Bundesgesundheitsblatt 45/2002, 376-394
Kommentar der Kommission für Krankenhaushygiene ■
und Infektionsprävention des BfArm und des RKI zur 
Aufbereitung flexibler Zytoskope, Stand 28.01.2005.

Συστάσεις RKI
Νοσοκομειακή περίθαλψη και αποστείρωση οργάνων σε ■
ασθενείς CJK και κρουσμάτων υπό διερεύνηση CJK 
Ομοσπονδιακή Εφημερίδα υγείας 7/1998, 279-285
Απαιτήσεις υγιεινής κατά την προετοιμασία ιατρικών ■
προϊόντων. Σύσταση, Ομοσπονδιακή εφημερίδα υγείας 
44/2001, 1115-1126
Οι παραλλαγές της ασθένειας Creutzfeldt-Jakob (vCJK) ■
Ομοσπονδιακή εφημερίδα υγείας 45/2002, 376-394
Σχόλιο της Επιτροπής για υγιεινή νοσοκομείων και πρό-■
ληψη μολύνσεων του BfArm και του RKI για επεξεργασία 
εύκαμπτου κυταροσκοπίου, έκδοση 28.01.2005.

29.  EN ISO 10993-1, 2009-03
Biologische Beurteilung von Medizinprodukten
[Βιολογική εκτίμηση ιατρικών προϊόντων]

30.  DIN EN 14885, 2007-03
Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika
[Χημικό απολυμαντικό μέσο και αντισηπτικό]
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14. Σχηματικό διάγραμμα ροής σύμφωνα με το EN ISO 17664
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Σημειώσεις:
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Όροι πώλησης AKI:
1.  Το παρόν εγχειρίδιο δεν αντικαθιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά 

με την επεξεργασία ιατρικών προϊόντων. Ο παραγγέλλων δεσμεύεται να μη 
χρησιμοποιεί το παρόν εγχειρίδιο κατά το μάρκετινγκ ιατρικών προϊόντων, 
καθώς και να απέχει από κάθε δραστηριότητα που δύναται να υποδηλώνει 
ότι τα εγχειρίδια περιέχουν οδηγίες από κατασκευαστές. 

2.  Η AKI διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και 
λοιπά δικαιώματα ιδιοκτησίας για τα εγχειρίδια που συντάσσονται από την 
AKI. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή χρήση των πινάκων, των εικόνων ή/
και των κειμένων, σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική ή έντυπη έκδοση, χωρίς τη 
ρητή έγκριση της AKI. 

3.  Απαγορεύεται η προσθήκη δια�ημιστικού υλικού σε εγχειρίδια που προέρ-Απαγορεύεται η προσθήκη δια�ημιστικού υλικού σε εγχειρίδια που προέρ-
χονται από την AKI. Αυτό ισχύει επίσης για δια�ημιστικά έντυπα. 

4.  Οποιαδήποτε ενέργεια που είναι αντίθετη με μία ή όλες τις υποχρεώσεις 
που περιγρά�ονται στα σημεία 1-3 επισύρει χρηματική ποινή 500 ευρώ 
και ο παραβάτης είναι υποχρεωμένος να παύσει τη δραστηριότητα και να 
απέχει από τις εν λόγω παραβάσεις.

5.   Τα εγχειρίδια της AKI μπορούν αγοράζονται σε ποσότητα > 5 αντίτυπα. 
Οι τιμές και οι όρους πώλησης είναι διαθέσιμα στην αρχική σελίδα μας 
www.a-k-i.org.
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