
Kvalita | Tradice | 25 let zkušeností

Securos-údržba nástrojů
01 Příprava
S mechanickou očistou nástrojů začněte do
deseti minut po skončení chirurgického zákroku,
snížíte tak vznik skvrn od biologického materiálu
(krev, tkáně, atd.). Pokud není možné tento
časový horizont dodržet, lze použít Securos
Enzymatický pěnový čistič, popřípadě nástroje
zabalit do vlhké roušky či ručníku. Předejdete tak
zaschnutí reziduí biologického materiálu na jejich
povrchu.

03 Čištění
Nejúčinnějším způsobem očisty nástrojů je
ultrazvuková čistička. Pokud není k dispozici,
pak je ideální volbou manuální očista nástrojů.
Pro tuto metodu lze použít čistidlo s neutrálním
pH jako je například přípravek Securos Manual
and Ultrasonic Instrument cleaner. K manuálnímu
čištění nástrojů a instrumentária je nejlépe použít
jemný nylonový kartáček.

Pokud je k dispozici ultrazvuková čistička pak
postupujeme dle bodu 01 a 02 a poté nástroje
umístíme do čističky tak, že všechny nástroje
ukládáme v otevřené poloze. Ochráníte tím zámky
na rukojetích peanů a jehelců. Zároveň dbejte na
to, aby v čističce byly pohromadě nástroje
stejného typu materiálu - tzn. nekombinujte
dohromady nástroje z nerezové oceli spolu
s nástroji chromovanými. V momentě, kdy je
čisticí cyklus ukončen, neprodleně nástroje
z čističky vyjměte.

07 Kontrola nástrojů
Důkladně zkontrolujte všechny nástroje a věnujte
pozornost zejména skvrnám, prasklinám
či drobným škrábancům. Ostrost nůžek lze
zkontrolovat pomocí tzv. Latexového testu
(vezmeme speciální pásku z latexu a stříháme její
okraj tak, že nůžky necháme po materiálu klouzat
ve směru stříhání - pokud jsou nůžky správně
ostré, je střih čistý, přesný a hladký. V opačném
případě se nůžky v materiálu zasekávají a latex
spíše “trhají” než stříhají). Čelisti peanů a jehelců
by měly pevně doléhat k sobě.

09 Sterilizace
Ujistěte se, že byly nástroje před sterilizací řádně
zbaveny mechanických nečistot. Doporučenou
metodou je sterilizace v autoklávu. Dbejte na to,
aby se nástroje během sterilizace nedotýkaly
a nepřekrývaly a nepřeplňujte sterilizační boxy,
mohlo by to vést k nadměrné kondenzaci
v autoklávu a následnému vzniku skvrn
na nástrojích.

02 Oplach
Nástroje dobře opláchněte. Ideální je k tomuto
účelu destilovaná voda (neutralizace pH).

04 Oplach
Ať už zvolíte ultrazvukovou čističku nebo
nástroje čistíte manuálně, vždy je po tomto
procesu opláchněte destilovanou vodou.

05 Sušení
Nástroje umístěte na suchý a čistý ručník
a důkladně osušte (včetně styčných ploch).

06 Mazání
Veškeré vyčistěné nástroje ( včetně prostoru
kloubu a zámku) ošetřete přípravkem
pro lubrikaci nástrojů. Přebytek lubrikantu
otřete čistou utěrkou a nástroje umístěte
do sterilizační nádoby.

08 Balení nástrojů
před sterilizací

Pokud nástroje před sterilizací balíte do roušky
ukládejte je vždy v otevřené poloze. Sterilizací
zavřených nástrojů riskujete, že se poškodí
zámky na rukojetích v důsledku jejich
přetažení vlivem teplotních změn.

10 Skladování
Vysterilizované nástroje skladujte v prostoru
se stabilní teplotou. Před uskladněním
se ujistěte, že jsou všechny nástroje suché,
vyhnete se tak možné korozi či vzniku skvrn
na jejich povrchu.

Zákaznická podpora: +420 731 616 905
+420 734 255 044

E-shop: www.securos.cz

Poznámka
Nově zakoupené nástroje nejsou sterilní a je nutné je před prvním použitím očistit (manuálně či ultrazvukem), namazat
a vysterilizovat. Manuální či ultrazvuková očista před první sterilizací je nezbytná, neboť na nástroje je po jejich výrobě
nanesena vrstva lubrikačního činidla. V případě, že by tento postup nebyl dodržen, může to mít za následek vznik skvrn
v důsledku ulpění zbytků mazacích prostředků na nástrojích.


