
     

                                      Проект 

Інструкція з очищення та догляду за хірургічними інструментами 

Дана інструкція з використання призначена для хірургічних наборів, аксесуарів та інструментів, виготовлених з 

корозійностійкої сталі або титанового сплаву (далі інструменти).  

Увага: для вашої безпеки використовуйте засоби індивідуального захисту (рукавиці, окуляри, маску).  

Попереднє очищення 

1. Розібрати інструменти, якщо це необхідно.  

2. Після використання занурити всі інструменти на 5 хв. у теплий дезінфікуючий розчин з детергентом, 

бажано на основі ферменту, з рН 6-9.  

3. Очистити інструменти під проточною водою, використовуючи м’яку щітку з нейлоновим ворсом, щоб 

видалити залишки крові або м’яких тканин. 

4. Промити під проточною водою (не менше 1 хв.). 

5. Помістити інструменти в чисту хірургічну касету або у перфорований лоток так, щоб вони не торкались 

один одного при наступній процедурі очищення.  

Очищення вручну 

6. Підготувати ультразвуковий пристрій з мийним розчином, концентрацією та температурою відповідно 

до вказівок виробника детергенту.  

7. Повністю занурити інструменти у ванну та включити пристрій на час, рекомендований виробником 

детергенту.  

8. Промити під проточною водою (не менше 1хв.). 

Альтернатива: Автоматичне очищення 

9. Помістити касету в мийно-дезінфікуючу машину та запустити процедуру очищення згідно з 

рекомендаціями виробника.  

Сушіння та стерилізація 

10.  Висушити на одноразовій безворсовій серветці або в циклі сушіння в мийно-дезінфікуючій машині, або 

за допомогою профільтрованого стисненого повітря.  

11.  Оглянути інструменти та відкласти ті, в яких виявляться дефекти.  

За необхідності повторити очищення.  

12.  Скласти раніше розібрані інструменти, якщо це необхідно.  

13.  Помістити інструменти у хірургічну касету та запакувати у стерилізаційний пакет.  

14.  Помістити касету в автоклав та стерилізувати парою згідно з вказівками, наведеними у  таблиці нижче.  

Не перевищувати зазначену рекомендовану температуру.  

Очищення та дезінфекція. 

Для очищення та дезінфекції не слід використовувати засоби, які містять наступні інгредієнти: сильні органічні 

кислоти або мінеральні кислоти, сильні луги, органічні розчинники (наприклад, ацетон,  ефір, гексан, бензол), 

окислювачі (наприклад, перекис), галогени (хлор, йод, бром) або ароматичні, галогеновані вуглеводні. 



 Зберігати в стерилізаційному пакеті в сухому чистому місці. 

Тип циклу Температура Час обробки (хв.) Час сушіння (хв.) 

Гравітаційне  135 °С 10 хв. 30 хв. 

Попередній вакуум 132 °С 4 хв. 20 хв. 

 

Рекомендації 

- Ріжучі інструменти слід використовувати не більше 30 разів.  

- Використання дистильованої води запобігає появі плям на поверхні інструментів.  

- Для очищення всіх металевих інструментів рекомендовано використовувати антикорозійні засоби 

очищення та дезінфекції, які не містять альдегідів, етанол аміну, хлору і кислот.  

- Використовувати лише автоклави, які відповідають вимогам стандартів EN 13060, EN 285.  

- Використовувати валідовану процедуру стерилізації згідно з ISO 17665.  

- Для автоматичного очищення використовувати мийно-дезінфікуючу машину згідно з EN ISO 15883.  

Значення символів: 

Увага: ознайомтесь із супровідними документами 

Номер за каталогом 

Номер партії 

Дата виготовлення  

Виробник 



 

  Виробник: 

MIS Implants Technologies Ltd. 

Bar Lev Industrial Park, 2015600, Israel 

Тel.:  +972 4 9016800  

Website: www.mis-implants.com    

E-mail: service@mis-implants.com  

 

Уповноважений представник в Україні: 

Товариство з обмеженою відповідальністю  «Компанія 

Дентек Лтд»  

вул. Ділова, буд.16 оф.8, м. Київ, 03150, Україна 

Тел. (044) 498-28-51 

Е-mail: dentek@i.ua 
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 Ем Ай Ес Імплантс Технолоджіс Лтд.  

Бар Лев Індастріал Парк, 2015600, Ізраїль 

Тел.: +972 4 9016800 

www.mis-implants.com    

E-mail: service@mis-implants.com 

Виготовлено в Ізраїлі 

 

 

 

 

 


