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Znaczenie symboli i określeń na etykietach

Przestrzegać dołączonej instrukcji 
użycia

Produkt jednorazowy, nie używać 
ponownie

Sterylizacja promieniowaniem

Produkt sterylizowany tlenkiem 
etylenu

Produkt sterylizowany parą wodną lub 
gorącym powietrzem

Numer kat.

Numer seryjny lub serii

Producent

Qty. Liczba sztuk w opakowaniu

Data produkcji/sterylizacji  
(RRRR-MM lub RRRR-MM-DD)

Użyć do  
(RRRR-MM lub RRRR-MM-DD)

Uwaga, delikatne

Przechowywać w suchym miejscu

Przechowywać chroniąc przed 
światłem słonecznym

Nie używać, jeśli opakowanie jest 
uszkodzone

 /
0482

Produkt spełnia obowiązujące 
wymagania, które są uregulowane 
w prawodawstwie harmonizacyjnym 
UE dotyczącym umieszczania 
oznakowania CE

Numer zamówienia

niejałowe

Zapoznać się z instrukcją użycia

Wyrób medyczny

Numer materiału

Numer UDI

Wyszczotkować

Wypłukać

Naoliwić

Okres czasu

Górna taca

Dolna taca

Instrukcja czyszczenia

Wzór opakowania

Ostrzeżenie, ostry element

Ostrzeżenie

Zawiera substancje niebezpieczne
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Ostrzeżenia:
• Niedopuszczalne jest ponowne używanie produktów 

jednorazowych GO Implants.
• Ulotka dołączona do opakowania produktów nie zawiera 

wszystkich informacji, które są wymagane do wyboru i 
stosowania produktów. W celu zapewnienia prawidłowego 
postępowania należy przestrzegać również innych instrukcji 
dotyczących produktów, np. opisu techniki operacyjnej dla 
danego systemu i ewentualnie specjalnych zaleceń dotyczących 
postępowania.

• Produkty z tworzywa sztucznego (np. poliamidu (PA), polietylenu 
(PE), polioksymetylenu (POM), polietylenu o bardzo dużej masie 
cząsteczkowej (UHMWPE)) mogą być ewentualnie niemożliwe do 
zlokalizowania w zewnętrznych metodach obrazowania.

• Podczas przygotowywania instrumentów GO Implants do użycia 
wymagana jest specjalistyczna wiedza personelu I (Niemcy) i w 
innych krajach specjalistyczna wiedza i znajomość rzeczy.

• Wyroby medyczne, które są przesyłane w celach serwisowych, 
należy uprzednio poddać procedurze przygotowania do użycia, 
tak aby nie stanowiły zagrożenia dla osób trzecich.

1. Pierwsze użycie
Niesterylne instrumenty należy przed pierwszym użyciem oczyścić, 
zdezynfekować i wysterylizować zgodnie z niniejszą instrukcją. 
Osoby odpowiedzialne w centralnej sterylizatorni muszą przed 
przygotowaniem instrumentu do użycia sprawdzić zgodność 
ustalonych przez siebie procedur przygotowania do użycia z 
procedurami opisanymi w niniejszej instrukcji przygotowania do 
użycia. Wszyscy użytkownicy w sali operacyjnej muszą zapoznać się 
przed użyciem instrumentu z jego działaniem.

2.  Przygotowanie w miejscu użycia i transport 
do miejsca przeprowadzania procedury 
przygotowania do użycia

Przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu należy oczyścić, 
zdezynfekować, skontrolować i wysterylizować instrumenty. W tym 
celu należy je rozłożyć w przewidzianym stopniu na pojedyncze 
części. Bezpośrednio po użyciu konieczne jest usunięcie dużych 
zabrudzeń na instrumentach niestrzępiącą się ściereczką, aby nie 
przyschły płyny ustrojowe, pozostałości tkankowe i inne pozostałości 
na instrumentach.
W celu bezpiecznego transportu instrumentów do miejsca 
przeprowadzania procedury przygotowania do użycia należy 
zastosować odpowiednie pojemniki transportowe do ochrony wyrobu 
medycznego, otoczenia i personelu medycznego. Podczas transportu 
należy zwracać uwagę na ostrożne i prawidłowe obchodzenie się 
z instrumentami. W szczególności należy ostrożnie obchodzić się 
z wrażliwymi instrumentami oraz instrumentami o krawędziach 
tnących, aby uniknąć uszkodzeń produktu.
Instrumenty muszą być usuwane w stanie suchym oraz należy 
zwracać uwagę, aby nie przekroczyć czasu sześciu godzin między 
zastosowaniem a procedurą przygotowania do użycia.

3.  Kontrola i ręczne czyszczenie wstępne
W poszczególnych przypadkach należy przestrzegać dodatkowych 
instrukcji GO Implants dotyczących czyszczenia i pielęgnacji 
konkretnych instrumentów.
Zasadniczo należy ręcznie oczyścić wstępnie wszystkie instrumenty. 
Od tej zasady można odstąpić tylko wtedy, jeśli nie stwierdzi się 
żadnych widocznych pozostałości (np. pozostałości krwi lub wiórów 
kostnych). W tym celu należy wyjąć instrumenty z tac, rozłożyć 

je na części i wypłukać pod bieżącą wodą (temperatura <30°C, 
jakość wody pitnej). Miękką i odpowiednią szczoteczką czyścić 
powierzchnie, szczeliny, przestrzenie wewnętrzne i inne trudno 
dostępne obszary, aż do usunięcia widocznych pozostałości.
Zasadniczo należy oczyścić wszystkie instrumenty ultradźwiękami. 
Od tej zasady można odstąpić tylko wtedy jeśli można wykluczyć, 
że w obszarach, których nie można skontrolować wzrokowo, mogą 
znajdować się jeszcze pozostałości. Kąpiel ultradźwiękową należy 
napełnić zgodnie z instrukcjami producenta oraz dodać do wody 
środek czyszczący (łagodny alkaliczny środek czyszczący, nadający 
się do czyszczenia ultradźwiękowego). Podczas ustalania stężenia 
roztworu czyszczącego i temperatury wody należy przestrzegać 
informacji producenta oraz uwzględnić stopień zabrudzenia 
instrumentów.
Instrumenty należy włożyć w sita i konieczne jest ich całkowite 
zanurzenie w roztworze czyszczącym.
Zalecane warunki czyszczenia:
• Częstotliwość ultradźwięków: 25 40 kHz
• Czas: 15 minut 
Po czyszczeniu ultradźwiękowym należy płukać instrumenty wodą 
pitną przez co najmniej 3 minuty, aby usunąć pozostałości środka 
czyszczącego. Instrumenty należy sprawdzić wzrokowo pod kątem 
czystości. Wyżej opisaną procedurę należy powtarzać tak długo, aż 
nie będzie już żadnych widocznych zabrudzeń.
Odstępstwa od procedury przed czyszczeniem mechanicznym i 
dezynfekcją termiczną (np. pominięcie lub dodanie poszczególnych 
etapów ręcznego przygotowania do użycia) dla poszczególnych 
produktów są możliwe, jeśli skuteczność czyszczenia została 
wykazana w trakcie walidacji procedur przygotowania do użycia u 
operatora.

4. Maszynowe czyszczenie i dezynfekcja
W celu pewnego oczyszczenia i dezynfekcji zalecamy metodę 
maszynową. Procedury myjni-dezynfektora należy poddać walidacji u 
operatora.
W przypadku maszynowego czyszczenia i dezynfekcji konieczne 
jest wyjęcie instrumentów z tac i włożenie ich do odpowiednich sit 
w stanie zdemontowanym i/lub otwartym. Instrumenty nie mogą 
wystawać poza sito. Ruch obrotowy ramienia płuczącego nie może 
być zakłócony ani zablokowany. Lekkie i/lub małe komponenty należy 
w taki sposób zabezpieczyć na sitach, aby nie mogły one spaść. 
Należy zwracać uwagę, aby zagwarantowane było odpowiednie 
obmywanie instrumentów i aby nie powstawały miejsca niedostępne 
do płukania. Wyroby medyczne należy w taki sposób umieścić na 
nośniku ładunku myjni-dezynfektora, aby wszystkie wewnętrzne i 
zewnętrzne powierzchnie wyrobów medycznych były czyszczone 
i dezynfekowane. Instrumenty wydrążone należy tak umieścić w 
odpowiednim miejscu nośnika ładunku, aby zagwarantowane było 
kompletne oczyszczenie i dezynfekcja powierzchni wewnętrznych 
wyrobów medycznych. Instrukcja obsługi myjni-dezynfektora zawiera 
informacje na temat rodzaju załadunku i prawidłowej procedury 
załadunku (norma ISO 15883-1, pkt 8.3, b). Poza tym należy 
przestrzegać informacji producenta myjni-dezynfektora.
Wyposażenie: urządzenie do czyszczenia i dezynfekcji zgodnie z 
normą ISO 15883 część 1 i część 2 z dezynfekcją termiczną
Maszynowe czyszczenie i dezynfekcję należy przeprowadzić w 
wykwalifikowanej myjni-dezynfektorze (zgodnie z normą  
ISO 15883-1 i -2). Do automatycznego czyszczenia i dezynfekcji 
zalecamy następujące parametry programu:
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Etap programu Woda Temperatura Czas Substancja 

chemiczna

Czyszczenie 
wstępne

Zimna (co najmniej 
jakość wody pitnej) --- 5 min ---

Czyszczenie Demineralizowana 55 °C 10 min Łagodna 
alkaliczna

ewent. neutralizacja zgodnie z informacją producenta chemicznego środka czyszczącego

Płukanie dodat-
kowe Demineralizowana

Zgodnie z 
informacją 

producenta che-
micznego środka 

czyszczącego

2 x 1 min ---

Dezynfekcja ---
 Wartość A0 3000

90 °C 5 min ---

Suszenie --- 90 °C 15 min ---

Produkty z widocznymi pozostałościami wilgoci należy dodatkowo 
osuszyć np. powietrzem sprężonym do zastosowań medycznych 
(powietrze sprężone o klasie czystości 2 zgodnie z normą  
ISO 8573-1) lub niestrzępiącą się ściereczką. 

5. Kontrola, konserwacja i pielęgnacja
Po każdej procedurze przygotowania do użycia należy sprawdzić 
instrumenty pod kątem zdatności do użycia i sprawnego działania. 
Przede wszystkim muszą one być wolne od widocznych pozostałości 
i/lub zabrudzeń (zaleca się użycie lupy z oświetleniem). W 
szczególności należy skontrolować przestrzenie wewnętrzne i trudno 
dostępne obszary. Zasadniczo należy skontrolować takie funkcje jak 
np. funkcje pomiarowe, kompatybilność, cięcie, końcówki, złącza, 
blokady, zaczepy i ruchome komponenty. Komponenty i instrumenty 
z tworzywa sztucznego należy sprawdzić pod kątem zużycia 
związanego z wiekiem oraz pęknięć, kruchości lub odprysków. 
Instrumenty obrotowe należy skontrolować pod kątem odkształcenia. 
Rozłożone na części instrumenty należy z powrotem złożyć do 
kontroli działania i skontrolować je.
Uszkodzone instrumenty należy wymienić na nowe lub działające 
instrumenty. 
Po każdym przygotowaniu do użycia należy przeprowadzić inspekcję 
lub kontrolę działania instrumentów. Przeguby zawiasowe, gwinty 
śrubowe i inne części ruchome należy po czyszczeniu i dezynfekcji 
termicznej posmarować odpowiednim dla zastosowanej metody 
sterylizacji olejem (pojemnik aerozolowy, olej w sztyfcie lub butelka 
z zakraplaczem) (jedna lub dwie dawki) w celu redukcji tarcia i 
zużycia. W poszczególnych przypadkach należy również przestrzegać 
dodatkowych instrukcji GO Implants dotyczących czyszczenia i 
pielęgnacji konkretnych instrumentów.
Wskazówka: środek pielęgnacyjny musi być na bazie parafiny/
oleju białego, zgodnie z obowiązującą Farmakopeą Europejską lub 
Amerykańską, biokompatybilny, przeznaczony do sterylizacji parą 
wodną i przepuszczalny dla pary wodnej.
Okres żywotności instrumentów jest zależny od materiału, 
konstrukcji, zastosowania i przygotowania do użycia. Z tego powodu 
nie należy stosować uszkodzonych instrumentów, instrumentów z 
rozpoznawalnymi zmianami powierzchni ani instrumentów, których 
oznakowanie nie jest już wyraźnie rozpoznawalne.
Wskazówka: Nie przeprowadzać samodzielnie żadnych napraw. 
Czynności serwisowe i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie 
przez odpowiednio wykwalifikowany personel producenta.

6. Opakowanie
Oczyszczone i zdezynfekowane instrumenty, w stanie złożonym, 
muszą być opakowane do sterylizacji przy użyciu zatwierdzonego 
systemu bariery sterylnej. Należy zwracać uwagę, że opakowanie 
musi nadawać się do danej metody sterylizacji.

7. Sterylizacja
Instrumenty GO Implants nadają się do sterylizacji ciepłem 
wilgotnym (sterylizator parowy zgodnie z normą EN 285) metodą 
z frakcjonowaną próżnią wstępną. Proces sterylizacji musi zostać 
zatwierdzony przez użytkownika zgodnie z normą ISO 17665.
Do procesu sterylizacji zalecamy następujące parametry programu:

Europa
Metoda Metoda z frakcjonowaną próżnią wstępną
Temperatura 134 °C
Czas trzymania Co najmniej 3 min

Czas suszenia Zalecany: 20 min  
Metoda: próżnia osuszająca

Więcej informacji dotyczących prawidłowego przygotowania wyrobów 
medycznych do użycia można uzyskać od zespołu ds. przygotowania 
instrumentów do użycia „Arbeitskreis Instrumentenaufbereitung“ na 
stronie www.a-k-i.org.

8. Przechowywanie
Z instrumentami chirurgicznymi należy zawsze obchodzić się 
ostrożnie. Dotyczy to zwłaszcza transportu, czyszczenia, pielęgnacji, 
sterylizacji i przechowywania. Po sterylizacji należy przechowywać 
instrumenty w miejscu wolnym od kurzu i suchym. Czas trwania 
przechowywania musi być szczegółowo uzgodniony z osobą 
odpowiedzialną za higienę u operatora. Należy unikać bezpośredniego 
nasłonecznienia. Nieprawidłowa obsługa, pielęgnacja oraz używanie 
niezgodnie z przeznaczeniem mogą prowadzić do przedwczesnego 
zużycia lub do uszkodzeń.

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

