Rengøringsvejledning for teflon-behandlet tilbehør til El-kirurgi
Spekler, kugletang, hook, vaginalretractor mm
Bemærk:
Check altid instrumenterne før og efter sterilisation for at sikre, at den blå isolering er intakt. Benyt
ikke instrumenter hvor isoleringen er hakket eller ridset eller hvor man kan se metal under
isoleringen. Kontakt mellem uisoleret metal og den el-kirurgiske elektrode under indgrebet kan give
forbrændinger på patient og/eller personale.
Forbehold
 Brug en blød børste eller klud til at rense instrumenterne. Den isolerede overflade må ALDRIG
skrabes eller skrubbes med skuremidler, hårde børster eller lignende.
 Instrumenterne må ikke udsættes for ultralydsbad.
 Brug ikke blegemiddel til at rengøre instrumenterne
 Tør autoklave sterilisation kan ikke anbefales.
 Instrumenterne må ikke være i kontakt med hinanden under damp sterilisation.
 Instrumenterne må ikke ligge i desinficerende væske i mere end 2 timer eller længere end
producenten af væsken anbefaler.
 Der må ikke anvendes opløsningsmidler til rengøring af instrumenterne.
Rengøring
 Umiddelbart efter brug af instrumenterne skal de skylles grundigt for at fjerne alt blod, væske
og sod.
 Vask med en mild ikke-ætsende sæbeopløsning og skyl efter med almindeligt postevand. Brug
kun bløde børster for at undgå at beskadige isolationen. Skrub aldrig direkte på isolationen.
 Rengør og skyl indersiden af en evt. sugestuds.
 Skyl grundigt med almindeligt postevand.
 Check isolationen GRUNDIGT for ridser, revner, buler og lignende. Man må ikke kunne se
metal under isolationen
Bemærk: Pletter fra Lugol kan sætte sig fast på isolationen. Dette er kosmetisk og har ingen
indflydelse på isoleringens virkning.
Desinfektion
 Instrumenterne må ikke ligge i den desinficerende væske længere end producenten af væsken
anbefaler.
 Forbered altid desinfektionen i henhold til producentens instruktioner.
 Skyl instrumenterne grundigt med sterilt vand.
Sterilisation
 Instrumenterne må steriliseres med ETO gas eller med damp autoklave.
 Autoklaver ikke uindpakkede instrumenter.
 Læg kun instrumenterne i et lag og sørg for at de ikke er i kontakt med hinanden.
 Damp autoklavering ved 132° C i mindst 10 minutter. Temperaturen må aldrig overstige 135°
C.
 Efter autoklavering skal instrumenter ligge i mindst 30 minutter for at tørre og afkøle.

