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Σημασία των συμβόλων και των σημάνσεων στις ετικέτες

Τηρήστε τις συνοδευτικές οδηγίες 
χρήσης

Προϊόν μίας χρήσης, δεν επιτρέπεται 
η επαναχρησιμοποίηση

Αποστείρωση με ακτινοβολία

Αποστειρωμένο με αιθυλενοξείδιο

Αποστειρωμένο με τη χρήση ατμού ή 
ξηρής θερμότητας

Αριθμός προϊόντος

Σειριακός αριθμός ή αριθμός παρτίδας

Κατασκευαστής

Qty. Αριθμός τεμαχίων στη συσκευασία

Ημερομηνία κατασκευής/
αποστείρωσης  
(ΕΕΕΕ-ΜΜ ή ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

Χρήση μέχρι  
(ΕΕΕΕ-ΜΜ ή ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ)

Προσοχή, εύθραυστο

Να φυλάσσεται σε στεγνό μέρος

Να φυλάσσεται προστατευμένο από 
την ηλιακή ακτινοβολία

Να μην χρησιμοποιείται αν η 
συσκευασία είναι κατεστραμμένη

 /
0482

Το προϊόν πληροί τις ισχύουσες 
απαιτήσεις, οι οποίες διέπονται από 
τη νομοθεσία εναρμόνισης της ΕΕ για 
την τοποθέτηση της σήμανσης CE

Αριθμός παραγγελίας

μη αποστειρωμένο

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσεως

Ιατροτεχνολογικό προϊόν

Αριθμός υλικού

Αριθμός αποκλειστικής ταυτοποίησης 
τεχνολογικού προϊόντος (UDI)

Βούρτσα

Ξέβγαλμα

Λάδι

Χρονικό διάστημα

Άνω δίσκος

Κάτω δίσκος

Οδηγία καθαρισμού

Πρότυπο συσκευασίας

Προειδοποίηση, αιχμηρό στοιχείο

Προειδοποίηση

Περιέχει επικίνδυνη ουσία
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Προειδοποιήσεις:
• Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων μίας 

χρήσης της GO Implants.
• Το ένθετο της συσκευασίας δεν περιέχει όλες τις πληροφορίες 

που είναι απαραίτητες για την επιλογή και χρήση των 
προϊόντων. Για τον σωστό χειρισμό, πρέπει επιπλέον να 
συμβουλευθείτε τις σχετικές με το προϊόν οδηγίες, π.χ. τη 
σχετική με το εκάστοτε σύστημα χειρουργική τεχνική, καθώς 
και, εάν χρειάζεται, τις ειδικές συστάσεις χειρισμού.

• Προϊόντα κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό (π.χ. 
πολυαμίδιο (PA), πολυαιθυλένιο (PE), πολυοξυμεθυλένιο (POM), 
πολυαιθυλένιο εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους (UHMWPE)) 
ενδέχεται να μην εντοπίζονται με εξωτερικές τεχνικές 
απεικόνισης.

• Κατά την επανεπεξεργασία των εργαλείων GO Implants, 
το προσωπικό πρέπει να διαθέτει ειδικευμένες γνώσεις I 
(Γερμανία) και, σε άλλες χώρες, ειδικευμένες γνώσεις και 
εμπειρογνωμοσύνη.

• Τα ιατρικά προϊόντα που αποστέλλονται για τεχνική υποστήριξη, 
πρέπει να προετοιμάζονται εκ των προτέρων με τρόπο ώστε να 
αποκλείεται το ενδεχόμενο πρόκλησης κινδύνου για τρίτους.

1. Πρώτη χρήση
Πριν από την πρώτη χρήση, τα μη αποστειρωμένα εργαλεία πρέπει 
να καθαρίζονται, να απολυμαίνονται και να αποστειρώνονται, 
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Πριν την επανεπεξεργασία ενός 
εργαλείου, τα αρμόδια άτομα για τη μονάδα επανεπεξεργασίας για 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει να ελέγξουν τη συμβατότητα 
των καθιερωμένων μεθόδων επανεπεξεργασίας τους με εκείνες που 
περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες επανεπεξεργασίας. Πριν τη 
χρήση ενός εργαλείου, όλοι οι χρήστες στο Χειρουργείο θα πρέπει να 
έχουν εξοικειωθεί με τη λειτουργία του.

2.  Προετοιμασία στον χώρο χρήσης και 
μεταφορά στον χώρο επανεπεξεργασίας

Πριν από την πρώτη εφαρμογή και μετά από κάθε χρήση, 
τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται, να απολυμαίνονται, να 
επιθεωρούνται και να αποστειρώνονται. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να αποσυναρμολογούνται στα επιμέρους τεμάχιά τους, εάν 
προβλέπεται. Οι ορατές ακαθαρσίες πρέπει να απομακρύνονται από 
τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με ένα ύφασμα χωρίς χνούδι, έτσι 
ώστε σωματικά υγρά, υπολείμματα ιστού και άλλα κατάλοιπα να μην 
ξεραθούν επάνω στα εργαλεία.
Για την ασφαλή μεταφορά των εργαλείων στον χώρο 
επανεπεξεργασίας, πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα 
δοχεία μεταφοράς, για την προστασία του ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος, του περιβάλλοντος και του ιατρικού προσωπικού. 
Πρέπει να διασφαλίζεται ο προσεκτικός και κατάλληλος χειρισμός 
των εργαλείων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Ιδιαίτερα με τα 
ευαίσθητα εργαλεία και τα εργαλεία με κοφτερές ακμές, απαιτείται 
προσεκτικός χειρισμός για να αποφευχθούν ζημιές στο προϊόν.
Τα εργαλεία πρέπει να απορρίπτονται σε στεγνή κατάσταση και 
πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν γίνεται υπέρβαση μιας περιόδου έξι 
ωρών μεταξύ της εφαρμογής και της επανεπεξεργασίας.

3.  Έλεγχος και χειροκίνητος προκαθαρισμός
Σε ορισμένες περιπτώσεις, προσέξτε τις επιπρόσθετες, ειδικές για 
το εργαλείο οδηγίες καθαρισμού και φροντίδας της GO Implants.
Κατ‘ αρχήν, όλα τα εργαλεία πρέπει να υποβάλλονται σε 
χειροκίνητο προκαθαρισμό· η μόνη περίπτωση να παρακαμφθεί 
αυτό το βήμα είναι εάν δεν ανιχνεύονται ορατά υπολείμματα (π.χ. 

κατάλοιπα αίματος ή θραύσματα οστών). Για τον σκοπό αυτό, τα 
εργαλεία αφαιρούνται από τους δίσκους, αποσυναρμολογούνται 
και ξεπλένονται κάτω από τρεχούμενο νερό (θερμοκρασία < 30 
°C, ποιότητα πόσιμου νερού). Χρησιμοποιήστε μια μαλακή και 
κατάλληλη βούρτσα για να καθαρίσετε τις επιφάνειες, τις σχισμές, 
τους αυλούς και άλλες δυσπρόσιτες περιοχές, μέχρι να αφαιρεθούν 
τα ορατά κατάλοιπα.
Κατ‘ αρχήν, όλα τα εργαλεία πρέπει να υποβάλλονται σε καθαρισμό 
με υπερήχους· η μόνη περίπτωση να παρακαμφθεί αυτό το 
βήμα είναι εάν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα παρουσίας 
καταλοίπων σε περιοχές που δεν μπορούν να επιθεωρηθούν οπτικά. 
Η πλήρωση του λουτρού υπερήχων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή και πρέπει να προστίθεται στο νερό 
ένα καθαριστικό μέσο (ήπια αλκαλικό καθαριστικό, κατάλληλο για 
καθαρισμό με υπερήχους). Κατά τον καθορισμό της συγκέντρωσης 
του διαλύματος καθαρισμού και της θερμοκρασίας του νερού, πρέπει 
να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή και να λαμβάνεται υπόψη 
ο βαθμός ρύπανσης των εργαλείων.
Τα εργαλεία τοποθετούνται σε διάτρητους δίσκους και πρέπει να 
εμβυθίζονται πλήρως στο διάλυμα καθαρισμού.
Συνιστώμενες συνθήκες καθαρισμού:
• Συχνότητα υπερήχων: 25-40 kHz
• Χρόνος: 15 λεπτά 
Μετά τον καθαρισμό με υπερήχους, τα εργαλεία πρέπει να 
ξεπλυθούν με πόσιμο νερό για τουλάχιστον 3 λεπτά, για να 
απομακρυνθούν τα κατάλοιπα των καθαριστικών μέσων. Τα εργαλεία 
πρέπει να ελεγχθούν οπτικά ως προς την καθαριότητα. Η διαδικασία 
που περιγράφεται παραπάνω πρέπει να επαναληφθεί μέχρι να μην 
υπάρχουν πλέον ορατοί ρύποι.
Αποκλίσεις από τη διαδικασία πριν από τον μηχανικό καθαρισμό και 
τη θερμική απολύμανση (π.χ. παράλειψη ή προσθήκη επιμέρους 
βημάτων χειροκίνητης επανεπεξεργασίας) για μεμονωμένα 
προϊόντα είναι δυνατές εάν έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα 
του καθαρισμού στο πλαίσιο της επικύρωσης των διαδικασιών 
επανεπεξεργασίας από τον φορέα διαχείρισης.

4. Μηχανικός καθαρισμός και απολύμανση
Για τον ασφαλή καθαρισμό και την απολύμανση, συνιστούμε τη 
μηχανική μέθοδο. Οι διαδικασίες του πλυντηρίου-απολυμαντή 
πρέπει να έχουν επικυρωθεί από τον φορέα διαχείρισης.
Για τον μηχανικό καθαρισμό και την απολύμανση, είναι απαραίτητο 
να αφαιρεθούν τα εργαλεία από τους δίσκους και να τοποθετηθούν 
σε κατάλληλους διάτρητους δίσκους σε αποσυναρμολογημένη ή/
και ανοικτή κατάσταση. Τα εργαλεία δεν πρέπει να προεξέχουν από 
τους διάτρητους δίσκους. Η περιστροφή του βραχίονα έκπλυσης 
δεν πρέπει να παρεμποδίζεται ή να μπλοκάρεται. Τα ελαφριά ή/
και μικρά εξαρτήματα πρέπει να ασφαλίζονται στους διάτρητους 
δίσκους έτσι ώστε να μην μπορούν να πέσουν. Πρέπει να λαμβάνεται 
μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής έκπλυση των εργαλείων 
και ότι δεν μένουν περιοχές που δεν έχουν εκπλυθεί. Τοποθετήστε 
τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα στο ράφι φόρτωσης του πλυντηρίου-
απολυμαντή, με τέτοιον τρόπο ώστε όλες οι εσωτερικές και 
εξωτερικές επιφάνειες των ιατροτεχνολογικών προϊόντων να 
υποβάλλονται σε καθαρισμό και απολύμανση. Τα κοίλα εργαλεία 
πρέπει να προσαρμόζονται σε μια κατάλληλη θέση επάνω στο ράφι 
φόρτωσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο πλήρης καθαρισμός και η 
απολύμανση των εσωτερικών επιφανειών των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων. Οι οδηγίες χρήσης του πλυντηρίου-απολυμαντή 
περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο φόρτωσης και τη 
σωστή διαδικασία φόρτωσης (ISO 15883-1, σημείο 8.3, β). Επιπλέον, 
τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του πλυντηρίου-απολυμαντή.
Εξοπλισμός: Πλυντήριο-απολυμαντής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
15883 Μέρος 1 και Μέρος 2 με θερμική απολύμανση
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Ο μηχανικός καθαρισμός και η απολύμανση πρέπει να διεξάγονται 
σε πιστοποιημένο πλυντήριο-απολυμαντή (σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 15883-1 και -2). Για τον αυτοματοποιημένο καθαρισμό 
και την απολύμανση, συνιστούμε τις ακόλουθες παραμέτρους 
προγράμματος.

Βήμα 
προγράμματος Νερό Θερμοκρασία Χρόνος Χημική ουσία

Προκαθαρισμός

Κρύο 
(τουλάχιστον 

ποιότητα 
πόσιμου νερού)

--- 5 λεπτά ---

Καθαρισμός Απιονισμένο 
νερό 55 °C 10 λεπτά Ήπια αλκαλική

εάν χρειάζεται, ουδετεροποίηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του χημικού καθαριστικού

Ξέπλυμα Απιονισμένο 
νερό

Σύμφωνα με 
τις οδηγίες του 
κατασκευαστή 

του χημικού 
καθαριστικού

2 x 1 
λεπτό ---

Απολύμανση ---
Τιμή A03000

90 °C 5 λεπτά ---

Στέγνωμα --- 90 °C 15 λεπτά ---

Προϊόντα με ορατά υπολείμματα υγρασίας πρέπει να στεγνώνονται 
με συμπιεσμένο αέρα ιατρικής κατηγορίας (κατηγορία καθαρότητας 
συμπιεσμένου αέρα 2 σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8573-1) ή με 
ύφασμα που δεν αφήνει χνούδι. 

5. Έλεγχος, συντήρηση και φροντίδα
Τα εργαλεία πρέπει να ελέγχονται μετά από κάθε επανεπεξεργασία 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ειδική για την εφαρμογή και για 
το εργαλείο λειτουργικότητά τους. Προπαντός, πρέπει να είναι 
απαλλαγμένα από ορατά κατάλοιπα ή/και ρύπους (συνιστάται η 
χρήση φωτιζόμενου μεγεθυντικού φακού). Πρέπει να ελέγχονται 
ιδιαίτερα οι αυλοί και οι δυσπρόσιτες περιοχές. Βασικά, πρέπει 
να ελέγχονται οι λειτουργίες, όπως για παράδειγμα λειτουργίες 
μέτρησης, οι συμβατότητες, διατάξεις κοπής, μύτες, συνδέσεις, 
ασφάλειες, καστάνιες και τα κινούμενα εξαρτήματα. Τα εξαρτήματα 
και τα εργαλεία από πλαστικό πρέπει να ελέγχονται για τυχόν φθορά 
εξαιτίας παλαιότητας, όπως ρωγμές, ψαθυρότητα ή απολέπιση. Τα 
περιστροφικά εργαλεία πρέπει να ελέγχονται για παραμόρφωση. Τα 
αποσυναρμολογημένα εργαλεία πρέπει να συναρμολογούνται και να 
υποβάλλονται σε λειτουργικό έλεγχο.
Εργαλεία που έχουν υποστεί ζημιά πρέπει να αντικαθίστανται με 
καινούρια ή λειτουργικά εργαλεία. 
Μετά από κάθε επανεπεξεργασία, πραγματοποιείτε μια επιθεώρηση 
ή λειτουργικό έλεγχο των εργαλείων. Μετά τον καθαρισμό και τη 
θερμική απολύμανση, οι αρθρωτές συνδέσεις, τα σπειρώματα και 
άλλα κινούμενα εξαρτήματα πρέπει να λιπαίνονται (με ένα έως δύο 
περάσματα) με έλαιο (δοχείο σπρέι, συσκευή λίπανσης τύπου πένας 
ή σταγονομετρικό φιαλίδιο) κατάλληλο για τη χρησιμοποιούμενη 
μέθοδο αποστείρωσης, για τη μείωση των τριβών και της φθοράς. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, προσέξτε επίσης τις επιπρόσθετες, ειδικές 
για το εργαλείο οδηγίες καθαρισμού και φροντίδας της GO Implants.
Υπόδειξη: το μέσο φροντίδας πρέπει να είναι με βάση παραφινέλαιο/
λευκό έλαιο, σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία 
ή την Φαρμακοποιία των Ηνωμένων Πολιτειών, βιοσυμβατό, 
αποστειρώσιμο σε αυτόκαυστο και διαπερατό στον ατμό.
Η διάρκεια ζωής των εργαλείων εξαρτάται από το υλικό, την 
κατασκευή, την εφαρμογή και την επανεπεξεργασία. Για τον λόγο 
αυτό, μη χρησιμοποιείτε εργαλεία που έχουν υποστεί ζημιά, εργαλεία 
με ορατές μεταβολές στην επιφάνεια ή εργαλεία των οποίων η 
επισήμανση δεν είναι πλέον ευκρινώς αναγνωρίσιμη. 
Υπόδειξη: Μη διενεργείτε επισκευές εσείς οι ίδιοι. Οι εργασίες 
συντήρησης και οι επισκευές επιτρέπεται να διενεργούνται μόνο από 
κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό του κατασκευαστή.

6. Συσκευασία
Τα καθαρισμένα και απολυμασμένα εργαλεία, αφού 
συναρμολογηθούν, πρέπει να συσκευάζονται με επικυρωμένο 
σύστημα στείρου φραγμού για αποστείρωση. Διασφαλίστε ότι η 
συσκευασία είναι συμβατή με τη μέθοδο αποστείρωσης.

7. Αποστείρωση
Τα εργαλεία GO Implants είναι σχεδιασμένα για αποστείρωση με 
υγρή θερμότητα (αποστειρωτής ατμού σύμφωνα με το πρότυπο 
EN 285) με κλασματοποιημένη μέθοδο προκενού. Η διαδικασία 
αποστείρωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17665 πρέπει να 
επικυρωθεί από τον χρήστη.
Για τη διαδικασία αποστείρωσης, συνιστούμε τις ακόλουθες 
παραμέτρους προγράμματος:

Ευρώπη
Μέθοδος Μέθοδος κλασματοποιημένου προκενού
Θερμοκρασία 134 °C
Χρόνος διατήρησης Τουλάχιστον 3 λεπτά

Χρόνος στεγνώματος Συνιστώμενος: 20 λεπτά  
Μέθοδος: Ξήρανση υπό κενό

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη 
επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων παρέχονται 
επίσης στο έγγραφο «Arbeitskreis Instrumentenaufbereitung» 
(Κύκλος εργασιών επανεπεξεργασίας εργαλείων), στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.a-k-i.org.

8. Αποθήκευση
Η μεταχείριση των χειρουργικών εργαλείων πρέπει να γίνεται 
πάντοτε με προσοχή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη μεταφορά, τον 
καθαρισμό, τη φροντίδα, την αποστείρωση και την αποθήκευση. 
Μετά την αποστείρωση, τα εργαλεία πρέπει να αποθηκεύονται σε 
ξηρό χώρο ελεύθερο από σκόνη. Η διάρκεια αποθήκευσης πρέπει 
να καθορίζεται λεπτομερώς με τον υπεύθυνο υγιεινής του φορέα 
διαχείρισης. Πρέπει να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στην ηλιακή 
ακτινοβολία. Η ακατάλληλη μεταχείριση και φροντίδα, καθώς και η 
χρήση για σκοπούς διαφορετικούς των προβλεπόμενων, μπορεί να 
οδηγήσουν σε πρόωρη φθορά ή καταστροφή.

http://www.a-k-i.org

