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SASTĀVDAĻU (AR DAĻĒJI KRITISKU KONTAKTU)
SAGATAVOŠANA (TĪRĪŠANA, DEZINFEKCIJA UN STERILIZĒŠANA)

TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA

Svarīgākās nostādnes

Pamatnostādnes

Visas izstrādājuma sastāvdaļas, kam ir daļēji kritisks kontakts ar pacientu, ik reizi pirms lietošanas jātīra, jādezinficē
un jāsterilizē; tas ir arī jāievēro, lietojot izstrādājumu pirmo
reizi pēc nesterilo sastāvdaļu piegādes (sterilizēšana un
dezinfekcija pēc izņemšanas no aizsargiesaiņojuma un
sterilizēšana pēc iesaiņošanas). Efektīva tīrīšana un dezinfekcija ir obligāti priekšnosacījumi efektīvas sterilizēšanas
nodrošināšanai.

Ja iespējams pielietojiet sastāvdaļu tīrīšanai un dezinfekcijai automātiskas procedūras un iekārtas (automātiskas
tīrīšanas un dezinfekcijas iekārtas). Apstrādes procedūras
ar roku – pat tad, ja tiek izmantota ultraskaņas vanna –
jāpielieto vienīgi tad, ja automātiskās apstrādes procedūras
nav iespējams realizēt; taču šādā gadījumā jārēķinās ar
ievērojami zemāku sastāvdaļu apstrādes efektivitāti un arī
ar zemāku procesa atkārtojamības pakāpi.

Jūs atbildat par to sastāvdaļu sterilitāti, kurām ir daļēji
kritisks kontakts ar pacientiem. Nodrošiniet, lai tiktu veikti
tikai tādi tīrīšanas, dezinfekcijas un sterilizēšanas pasākumi,
kas ir pietiekoši izvērtēti un apstiprināti un atbilst apstrādei
izmantojamā aprīkojuma un apstrādājamā izstrādājuma
īpašībām, kā arī pārliecinieties, ka apstrādei izmantojamās
iekārtas (tīrīšanas un dezinfekcijas iekārta, autoklāvs) tiek
uzturētas darba kārtībā un regulāri pārbaudītas un ka
apstiprinātie apstrādes parametri tiek nodrošināti ikviena
apstrādes cikla laikā.

Abos gadījumos jāveic sastāvdaļu priekšapstrādes procedūra.
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Priekšapstrāde
Atbrīvojiet izstrādājumu no rupjajiem netīrumus tūlīt pēc
lietošanas (tuvāko divu stundu laikā).
Apstrādes gaita

Īpaši ievērojiet Jūsu valstī spēkā esošo likumdošanu, kā arī
praksē vai klīnikā spēkā esošos higiēnas noteikumus. Tas jo
īpaši jāuzsver attiecībā uz dažādām direktīvām par prionu
inaktivāciju (tas neattiecas uz ASV).
Visām pārējām sastāvdaļām (kam nav kontakta ar pacientu)
var pielietot parastās virsmas dezinfekcijas procedūras (tās
netiek aplūkotas šīs sagatavošanas pamācības ietvaros).

1. Iespēju robežās izjauciet apstrādājamās sastāvdaļas
(skatīt sadaļu „Īpaši apsvērumi“).
2. Vismaz vienu minūti ilgi skalojiet apstrādājamās sastāvdaļas ar tekošu ūdeni 1 (pie temperatūras < 35 °C). Ja
iespējams (skatīt sadaļu „Īpaši apsvērumi“): piecas reizes
izskalojiet visus apstrādājamo sastāvdaļu dobumus ar
vienreizējas lietošanas šļirci (kuras tilpums ir vismaz 5
ml).
3. Notīriet visus redzamos netīrumus ar tīru, mīkstu
suku (vai arī ar tīru, mīkstu un neplūksnainu audumu),
kas kalpo vienīgi šim mērķim, taču nekādā gadījumā
nelietojiet tīrīšanai metāla sukas vai tērauda vilnu. Ja
iespējams (skatīt sadaļu „Īpaši apsvērumi“) 2: iztīriet
apstrādājamo sastāvdaļu atvērumus ar konisku suku
zobstarpu tīrīšanai.

1 Gadījumā, ja tiek pielietots dezinfekcijas un tīrīšanas līdzeklis (piemēram, ar mērķi pasargāt personālu), raugieties, lai tas nesaturētu aldehīdu (pretējā gadījumā
netīrumi var fiksēties asinīs), lai tam piemistu pārbaudīta un oficiāli apstiprināta iedarbības efektivitāte (piemēram, organizāciju AH/DGHM vai FDA/EPA apstiprināta pielietošanas atļauja, aprobācijas un reģistrēšanas apliecība vai arī būtu piešķirts CE apzīmējums), kā arī, lai līdzeklis būtu izmantojams metāla un plastmasas instrumentu dezinfekcijai un būtu saderīgs ar apstrādājamo sastāvdaļu materiālu (skatīt sadaļu “Materiālu noturība”).
Ņemiet vērā, ka dezinfekcijas līdzeklis ir paredzēts vienīgi personāla drošībai, taču apstrāde ar to nevar aizvietot sastāvdaļu dezinfekcijas procedūru, kas tiek
pielietota pēc tīrīšanas.
2 Vēl palikušās fiksējošā materiāla sastāvdaļas var viegli attīrīt pēc apstrādājamo sastāvdaļu atdzesēšanas ledusskapī.
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4. Vēlreiz vismaz vienu minūti ilgi skalojiet apstrādājamās
sastāvdaļas ar tekošu ūdeni. Ja iespējams (skatīt sadaļu
„Īpaši apsvērumi“): piecas reizes izskalojiet visus apstrādājamo sastāvdaļu dobumus ar vienreizējas lietošanas
šļirci (kuras tilpums ir vismaz 5 ml).
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FDA/EPA apstiprinātu pielietošanas atļauju un aprobācijas un/vai reģistrēšanas apliecību vai ar piešķirtu
CE apzīmējumu) un jābūt saderīgam ar izmantojamo
tīrīšanas līdzekli,
- tīrīšanas līdzeklim jābūt saderīgam ar apstrādājamo
sastāvdaļu materiāliem (skatīt sadaļu „Materiālu
noturība“).

Automātiska tīrīšana un dezinfekcija (izmantojot automātiskās tīrīšanas un dezinfekcijas iekārtu)
Izvēloties automātisko tīrīšanas un dezinfekcijas iekārtu,
jāņem vērā šādi apsvērumi:
- iekārtai jānodrošina pārbaudīta un oficiāli apstiprināta
efektivitāte (piemēram tai jābūt piešķirtam CE apzīmējumam vai organizāciju AH/DGHM vai FDA/EPA
apstiprinātai pielietošanas atļaujai un aprobācijas un/vai
reģistrēšanas apliecībai),
- iekārtai jāspēj realizēt apstiprinātu termiskās dezinfekcijas programmu (pie A0 vērtības > 3000 vai – vecākām
iekārtām – vismaz 5 min. pie 90 °C; veicot ķīmisko dezinfekciju, pastāv briesmas, ka uz apstrādājamo sastāvdaļu
virsmas saglabāsies dezinfekcijas līdzekļa paliekas),
- iekārtai jābūt piemērotai vajadzīgo apstrādes programmu realizēšanai un jānodrošina pietiekoši liels skalošanas operāciju skaits,
- iekārtai jānodrošina skalošana ar zemas piesārņotības
pakāpes ūdeni (maks. 10 germi/ml un maks. 0,25 endotoksīnu vienības/ml, piemēram, ar ūdeni, kas ir attīrīts
līdz normālai vai augstai tīrības pakāpei),
- iekārtai jānodrošina apstrādājamo sastāvdaļu žāvēšana
tikai un vienīgi ar filtrētu gaisu (bez eļļas paliekām un ar
minimālu mikroorganismu un daļiņu koncentrāciju),
- iekārtai regulāri jāveic apkope, pārbaude un kalibrēšana.

Ievērojiet tīrīšanas līdzekļa ražotāja sniegtos norādījumus
par līdzekļa koncentrāciju, temperatūru, iegremdēšanas
laiku un skalošanu.

Apstrādes gaita
1. Ievietojiet izjauktās sastāvdaļas automātiskajā tīrīšanas
un dezinfekcijas iekārtā (sekojiet, lai tās savstarpēji nesaskartos). Ja iespējams (skatīt sadaļu „Īpaši apsvērumi“):
ievietojiet sīkās detaļas īpašā grozā.
2. Palaidiet iekārtu darbam izvēlētajā programmā.
3. Pēc programmas pabeigšanas izņemiet apstrādājamās
sastāvdaļas no automātiskās tīrīšanas un dezinfekcijas
iekārtas.
4. Tūlīt pēc apstrādājamo sastāvdaļu izņemšanas veiciet
to kontroli un iesaiņošanu (skatīt sadaļas „Kontrole“,
„Apkope“ un „Iesaiņošana“) un, ja nepieciešams, nodrošiniet tām papildu žāvēšanu tīrā vietā.
Apstrādājamo sastāvdaļu piemērotība efektīvai automātiskajai tīrīšanai un dezinfekcijai ir tikusi demonstrēta
neatkarīgā, akreditētā un atzītā (§ 15 (5) MPG) pārbaužu
laboratorijā, pielietojot automātiskās tīrīšanas un dezinfekcijas aprīkojumu G 7836 CD, Miele & Cie, Gütersloh (termiskā dezinfekcija), tīrīšanas līdzekli Neodisher medizym
(Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Hamburg) un veicot apstrādi
atbilstoši noteiktai procedūrai.

Izvēloties tīrīšanas līdzekli, jāņem vērā šādi apsvērumi:
- tīrīšanas līdzeklim jābūt piemērotam metāla un plastmasas instrumentu tīrīšanai,
- tīrīšanas līdzeklim jābūt piemērotam – gadījumā, ja
netiek veikta termiskā dezinfekcija – izmantošanai kopā
ar piemērotu dezinfekcijas līdzekli, kas nodrošina pārbaudītu un oficiāli apstiprinātu iedarbības efektivitāti
(piemēram, tam jābūt ar organizāciju AH/DGHM vai
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Tīrīšana un dezinfekcija rokas režīmā
Izvēloties tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekli apstrādei rokas
režīmā, jāņem vērā šādi apsvērumi:
- tīrīšanas līdzeklim jābūt piemērotam metāla un plastmasas instrumentu tīrīšanai,
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- ja tiek pielietota ultraskaņas vanna, jāņem vērā tīrīšanas
līdzekļa piemērotība tīrīšanai ultraskaņas vannā,
- jālieto piemērots dezinfekcijas līdzeklis ar pārbaudītu
iedarbības efektivitāti (piemēram, tam jābūt ar organizāciju AH/DGHM vai FDA/EPA apstiprinātu pielietošanas
atļauju un aprobācijas un/vai reģistrēšanas apliecību vai
ar piešķirtu CE apzīmējumu), kas ir saderīgs ar izmantojamo tīrīšanas līdzekli,
- tīrīšanas līdzeklim jābūt saderīgam ar apstrādājamo
sastāvdaļu materiāliem (skatīt sadaļu „Materiālu
noturība“).

Ja iespējams (skatīt sadaļu „Īpaši apsvērumi“):
pirms apstrādājamo sastāvdaļu iegremdēšanas šķīdumā
un pēc iegremdēšanas laika beigām vismaz piecas reizes
izskalojiet visus sastāvdaļu dobumus ar vienreizējas
lietošanas šļirci (kuras tilpums ir vismaz 5 ml). iztīriet
apstrādājamo sastāvdaļu atvērumus ar konisku suku
zobstarpu tīrīšanai.

DE
LV

2. Tad izņemiet apstrādājamās sastāvdaļas no tīrīšanas
līdzekļa šķīduma un vismaz trīs reizes (vismaz vienu
minūti ilgi) veiciet to intensīvu skalošanu ar ūdeni.
Ja iespējams (skatīt sadaļu „Īpaši apsvērumi“):

Nav ieteicams lietot kombinētos tīrīšanas un dezinfekcijas
līdzekļus.
Kombinētos tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus pieļaujams
lietot vienīgi gadījumos, kad piesārņotības pakāpe ir
ļoti maza (uz apstrādājamajām sastāvdaļām nav ar acīm
saskatāmu netīrumu.
- Ievērojiet tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu ražotāju
sniegtos norādījumus par līdzekļu koncentrāciju, temperatūru, iegremdēšanas laiku un skalošanu. Izmantojiet
apstrādei tikai svaigi sagatavotus šķīdumus un pilnīgi
sterilu vai zemas piesārņotības pakāpes ūdeni (maks.
10 germi/ml) ar zemu piesārņotības pakāpi ar endotoksīniem (maks. 0,25 endotoksīnu vienības/ml), piemēram,
ūdeni, kas ir attīrīts līdz normālai vai augstai tīrības
pakāpei), kā arī mīkstu, tīru un neplūksnainu audumu
un/vai filtrētu gaisu žāvēšanai.

pirms apstrādājamo sastāvdaļu iegremdēšanas šķīdumā
un pēc iegremdēšanas laika beigām vismaz piecas reizes
izskalojiet visus sastāvdaļu dobumus ar vienreizējas lietošanas šļirci (kuras tilpums ir vismaz 5 ml).
3. Veiciet apstrādājamo sastāvdaļu kontroli (skatīt sadaļas
„Kontrole“ un „Apkope“).

Dezinfekcija
4. Ievietojiet izjauktās sastāvdaļas dezinfekcijas līdzekļa
šķīdumā tā, lai šķīdums tās pietiekoši nosegtu, uz
iegremdēšanas laiku, ko nosaka dezinfekcijas procedūra.
Sekojiet, lai apstrādājamās sastāvdaļas savstarpēji nesaskartos un lai to dobumos nepaliktu gaiss.
Ja iespējams (skatīt sadaļu „Īpaši apsvērumi“):

Apstrādes gaita
Tīrīšana
1. Ievietojiet izjauktās sastāvdaļas tīrīšanas līdzekļa
šķīdumā tā, lai šķīdums tās pietiekoši nosegtu, uz
iegremdēšanas laiku, ko nosaka tīrīšanas procedūra.
Sekojiet, lai apstrādājamās sastāvdaļas savstarpēji
nesaskartos un lai to dobumos nepaliktu gaiss. Papildus
uzmanīgi apstrādājiet sastāvdaļas ar mīkstu suku un pielietojiet apstrādi ar ultraskaņu (apstrādei ar suku jābūt
vismaz tikpat ilgai, kā nepieciešamais iegremdēšanas
laiks).

pirms apstrādājamo sastāvdaļu iegremdēšanas šķīdumā
un pēc iegremdēšanas laika beigām vismaz piecas reizes
izskalojiet visus sastāvdaļu dobumus ar vienreizējas lietošanas šļirci (kuras tilpums ir vismaz 5 ml).
5. Tad izņemiet apstrādājamās sastāvdaļas no dezinfekcijas
līdzekļa šķīduma un vismaz trīs reizes (vismaz vienu
minūti ilgi) veiciet to intensīvu skalošanu ar ūdeni.
Ja iespējams (skatīt sadaļu „Īpaši apsvērumi“):
pirms apstrādājamo sastāvdaļu iegremdēšanas šķīdumā
un pēc iegremdēšanas laika beigām vismaz piecas reizes
izskalojiet visus sastāvdaļu dobumus ar vienreizējas lietošanas šļirci (kuras tilpums ir vismaz 5 ml).
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6. Tūlīt pēc apstrādājamo sastāvdaļu izņemšanas veiciet to
kontroli un iesaiņošanu (skatīt sadaļu „Iesaiņošana“) un,
ja nepieciešams, nodrošiniet tām papildu žāvēšanu tīrā
vietā.
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Apstrādājamo sastāvdaļu piemērotība efektīvai tīrīšanai un
dezinfekcijai ir tikusi demonstrēta neatkarīgā, akreditētā
un atzītā (§ 15 (5) MPG) pārbaužu laboratorijā, pielietojot
tīrīšanas līdzekli Cidezyme/Enzol un dezinfekcijas līdzekli
Cidex OPA (Johnson & Johnson GmbH, Norderstedt) un
veicot apstrādi atbilstoši noteiktai procedūrai.

- kas nodrošina pietiekošu sastāvdaļu sterilitātes saglabāšanos, gan arī aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem.

STERILIZACIJA
Veiciet sterilizāciju vienīgi atbilstoši norādītajām procedūrām; citas sterilizācijas procedūras nedrīkst pielietot.
Nepakļaujiet sterilizācijai citas sastāvdaļas (kas nesaskaras
ar pacientiem).

KONTROLE
Ik reizi pēc tīrīšanas vai tīrīšanas/dezinfekcijas pārbaudiet,
vai apstrādājamo sastāvdaļu virsmas nav skārusi korozija un
vai uz tām nav redzami bojājumi vai vērojamas netīrumu
pēdas. Neturpiniet bojāto sastāvdaļu lietošanu (par atkārtotas lietošanas ciklu skaita ierobežošanu lasiet sadaļā
„Atkārtota izmantošana“). Ja uz apstrādājamajām sastāvdaļām vēl joprojām ir vērojamas netīrumu pēdas, tās jātīra
un jādezinficē atkārtoti.

APKOPE
Apstrādājamās sastāvdaļas nedrīkst pārklāt ar instrumentu
eļļu vai smērvielām.
Nesamontējiet apstrādājamās sastāvdaļas pirms to iesaiņošanas un sterilizācijas (nav atļauts sterilizēt citas sastāvdaļas
(kas nesaskaras ar pacientiem).

Sterilizācija ar tvaiku:
- pielietojiet frakcionētu sterilizācijas procedūru vakuumā
(ar vairākkārtēju atgaisošanu) 3 vai arī sterilizācijas
procedūru ar gravitācijas nobīdi 4 (ar pietiekošu izstrādājuma žāvēšanu 5),
- autoklāvam jāatbilst standartam EN 13060 / EN 285 vai
ANSI AAMI ST79 (ASV: jābūt FDA pielaidei),
- autoklāvam jābūt novērtētam atbilstoši standartam
EN ISO 17665 (derīgi IQ/OQ (komisionēšana) un izstrādājuma īpašo lietošanas īpašību kvalifikācija (PQ)),
- autoklāvam jānodrošina maksimālā sterilizācijas temperatūra 138 °C ar pielaidēm atbilstoši standartam DIN EN
ISO 17665,
- autoklāvam jānodrošina vajadzīgais sterilizācijas laiks
(ekspozīcijas laiks pie sterilizācijas temperatūras:
Teritorija

Frakcionēta sterilizācija vakuumā (ar
vairākkārtēju atgaisošanu)

Sterilizācija ar gravitācijas nobīdi

ASV

Vismaz 4 min. pie
132 °C, žāvēšanas
laiks vismaz 20
min. 5

Vismaz 30 min. pie
121 °C, žāvēšanas
laiks vismaz 20
min. 5

Citas
valstis

Vismaz 3 min. 6 pie
132 °C/134 °C

Vismaz 20 min. pie
121 °C

IESAIŅOŠANA
Notīrītās un sterilizētās sastāvdaļas ievietojiet vienreizējas
lietošanas iesaiņojumos, kas atbilst šādām prasībām:
- standartam EN/ISO/ANSI AAMI ISO 11607 (ASV: jābūt
FDA pielaidei),
- kas ir derīgi sterilizācijai ar tvaiku (saglabā noturību pie
temperatūras līdz vismaz 142 °C, un kam piemīt pietiekoša tvaika caurlaidība),
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Izstrādājumu piemērotība efektīvai sterilizācijai ar
tvaiku ir tikusi demonstrēta neatkarīgā, akreditētā un
atzītā (§ 15 (5) MPG) pārbaužu laboratorijā, pielietojot
tvaika sterilizatoru HST 6x6x6/Zirbus technology
GmbH, Bad Grund un frakcionētu sterilizācijas procedūru vakuumā ar vairākkārtēju atgaisošanu, kā arī
sterilizācijas procedūru ar gravitācijas nobīdi. Šajā
ziņā jāņem vērā tipiskie apstākļi, kādi pastāv klīnikās
un ārstu praksēs, kā arī iepriekš aprakstītās procedūras.
Nedrīkst pielietot paātrinātās sterilizēšanas procedūras (kas
ļauj izmantot izstrādājumu nekavējoties).
Nepielietojiet sterilizācijas procedūras ar karstu gaisu, ar
starojumu, un ar formaldehīdu vai etilēnoksīdu, kā arī sterilizācijas procedūru ar plazmu.

MATERIALU NOTURĪBA
Nodrošiniet, lai izmantojamie tīrīšanas un dezinfekcijas
līdzekļi nesaturētu tālāk uzskaitītās vielas:
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- organiskās, minerālās un oksidējošās skābes (ar zemāko
pieļaujamo pH vērtību 6,5),
- sārmus (ar maksimālo pieļaujamo pH vērtību 8,5;
ieteicams izmantot neitrālus/enzimātiskus tīrīšanas
līdzekļus),
- organiskos šķīdinātājus (piemēram, acetonu, ēteri,
alkoholu, benzīnu),
- oksidējošus līdzekļus (piemēram, peroksīdu),
- halogēnus (hloru, jodu, bromu),
- aromātiskus, halogenizētus ogļūdeņražus.

UZGLABAŠANA
Ievietojiet sterilizētās sastāvdaļas sterilos iesaiņojumos un
uzglabājiet tās sausā vietā, kur nav putekļu.

Neizmantojiet apstrādājamo sastāvdaļu tīrīšanai metāla
sukas vai tērauda vilnu.
Neizmantojiet skābes saturošus neitralizatorus vai skalošanas līdzekļus.
Nepakļaujiet apstrādājamās sastāvdaļas par 142 °C
augstākas temperatūras iedarbībai.

ATKARTOTA IZMANTOŠANA
Apstrādājamās sastāvdaļas – ja vien tās ir tikušas pienācīgi
koptas, ir tīras un nav bojātas – ir izmantojamas atkārtoti
līdz 50 reizēm. Lietotājs ir atbildīgs par katru atkārtotu
sastāvdaļas izmantošanu, kā arī par gadījumiem, kad tiek
izmantotas bojātas vai netīras sastāvdaļas (par šā nosacījuma neievērošanu atbildība neiestājas).

3 vismaz trijās vakuuma fāzēs
4 Nelietojiet mazāk efektīvo sterilizācijas procedūru ar gravitācijas nobīdi, ja ir iespējams pielietot frakcionētu sterilizācijas procedūru vakuumā.
5 Nepieciešamais efektīvais žāvēšanas laiks ir tieši atkarīgs no parametriem, par kuriem atbild lietotājs (sastāvdaļu ievietošanas konfigurācija un blīvums, autoklāva
īpašības) un kurus nosaka vienīgi lietotājs. Jebkurā gadījumā jāizvēlas žāvēšanas laiks, kas nav mazāks par 20 minūtēm.
6 Attiecīgi 18 min. (prionu inaktivācija - neattiecas uz ASV).
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Deguna adapters

Sakodiena dakšas
kāts

Sakodiena dakša,
daļējā

Sakodiena dakša,
pilnā

Noturskrūves

Ass plaknes indikators

Kreisais/labējais
nesējs (pāris)

Izskrūvējams ass
stienītis (pāris)

217695

217928

217611

217661

218606

218610

218635

218608

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

5 ml (vienreizējas
lietošanas šļirce)

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Zobu suka

Zobu suka

Zobu suka

Koniska suka
zobstarpu tīrīšanai
(3 – 6,5 mm)

Koniska suka
zobstarpu tīrīšanai
(3 – 6,5 mm)

Ausu adapteri

218607
218609

5 ml (vienreizējas
lietošanas šļirce)

Suka
tīrīšanu/dezinfekciju rokas
režīmā

automātisku
tīrīšanu/dezinfekciju

apkopi

Nav pieļaujams

Nav pieļaujams

Nav pieļaujams

Iegremdēšana nav atļauta Nav pieļau(standarta virsmas dejams
zinfekcija)

Iegremdēšana nav atļauta Nav pieļau(standarta virsmas dejams
zinfekcija)

Iegremdēšana nav atļauta Nav pieļau(standarta virsmas dejams
zinfekcija)

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Pēc nesēja noņemšanas: Pieckārtēja skalošana, tī- Grozs sīko
Nav
tīrīšana ar suku no ārpu- rīšana ar suku no ārpuses detaļu ievie- pieļaujama
ses un iekšpuses
un iekšpuses
tošanai
smērvielu
lietošana
Pēc deguna adaptera
Pieckārtēja skalošana,
Grozs sīko
Nav
vadstieņa noņemšanas: tīrīšana ar suku no
detaļu ievie- pieļaujama
tīrīšana ar suku no ārpu- ārpuses un iekšpuses.
tošanai
smērvielu
ses un iekšpuses
lietošana
Pēc šarnīra balsta
Pieckārtēja skalošana,
Grozs sīko
Nav
noņemšanas: tīrīšana
tīrīšana ar suku no
detaļu ievie- pieļaujama
ar suku no ārpuses un
ārpuses un iekšpuses.
tošanai
smērvielu
iekšpuses
lietošana
Pēc šarnīra balsta
Pieckārtēja skalošana,
Standarta
Nav
noņemšanas: tīrīšana
tīrīšana ar suku no
sieta grozs pieļaujama
ar suku no ārpuses un
ārpuses un iekšpuses.
smērvielu
iekšpuses
lietošana
Pēc šarnīra balsta
Pieckārtēja skalošana,
Standarta
Nav
noņemšanas: tīrīšana
tīrīšana ar suku no
sieta grozs pieļaujama
ar suku no ārpuses un
ārpuses un iekšpuses.
smērvielu
iekšpuses
lietošana
Nav pieļaujams
Iegremdēšana nav atļauta Nav pieļau- Nav ziņu
(standarta virsmas dejams
zinfekcija)

priekšapstrādi

Īpaša/papildu procedūra, veicot

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Standarta
procedūra

Standarta
procedūra

Standarta
procedūra

Standarta
procedūra

Standarta
procedūra

Iesaiņošana

Nav pieļaujams

Nav pieļaujams

Nav pieļaujams

Nav pieļaujams

Standarta
procedūra

Standarta
procedūra

Standarta
procedūra

Standarta
procedūra

Standarta
procedūra

Sterilizācija

Daļēji kritisks B

Daļēji kritisks B

Daļēji kritisks B

Daļēji kritisks B

Daļēji kritisks B

Ieteicamā klasifikācija
atbilstoši RKI/BfArM/
KRINKO direktīvai
(tikai Vācijai, atbilstoši
paredzētajam pielietojumam)

Nav ziņu Nav kontakta ar
pacientiem

Nav ziņu Nav kontakta ar
pacientiem

Nav ziņu Nav kontakta ar
pacientiem

Nav ziņu Nav kontakta ar
pacientiem

50

50

50

50

50

Lielākais
pieļaujamais ciklu
skaits

ĪPAŠI APSVĒRUMI

DE
LV

Artikula Nr. Izstrādājuma apzīmējums Skalošanas tilpums
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Skrūve nesējposma
nostiprināšanai

Skrūve deguna
adaptera turētāja
stiprināšanai

Skrūve deguna
adaptera vadstieņa
fiksēšanai

Deguna adaptera
vadstienis

Deguna adaptera
turētājs

Loka adapters

Adaptera skrūve

Dakšas turētājs

Savienojošā skrūve

Šarnīra uzgrieznis,
komplektā

Šarnīra skrūve

218616

218692

218693

218613

218695

218632

217696

217633

217634

218696

218697

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav pieļaujams

Nav pieļaujams

Nav pieļaujams

Nav pieļaujams

Nav pieļaujams

Nav pieļaujams

Nav pieļaujams

Nav pieļaujams

Nav pieļaujams

Nav pieļaujams

Nav pieļaujams

Iegremdēšana nav atļauta Nav pieļau(standarta virsmas dejams
zinfekcija)

Iegremdēšana nav atļauta Nav pieļau(standarta virsmas dejams
zinfekcija)

Iegremdēšana nav atļauta Nav pieļau(standarta virsmas dejams
zinfekcija)

Iegremdēšana nav atļauta Nav pieļau(standarta virsmas dejams
zinfekcija)

Iegremdēšana nav atļauta Nav pieļau(standarta virsmas dejams
zinfekcija)

Iegremdēšana nav atļauta Nav pieļau(standarta virsmas dejams
zinfekcija)

Iegremdēšana nav atļauta Nav pieļau(standarta virsmas dejams
zinfekcija)

Iegremdēšana nav atļauta Nav pieļau(standarta virsmas dejams
zinfekcija)

Iegremdēšana nav atļauta Nav pieļau(standarta virsmas dejams
zinfekcija)

Iegremdēšana nav atļauta Nav pieļau(standarta virsmas dejams
zinfekcija)

Iegremdēšana nav atļauta Nav pieļau(standarta virsmas dejams
zinfekcija)

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav pieļaujams

Nav pieļaujams

Nav pieļaujams

Nav pieļaujams

Nav pieļaujams

Nav pieļaujams

Nav pieļaujams

Nav pieļaujams

Nav pieļaujams

Nav pieļaujams

Nav pieļaujams

Nav ziņu Nav kontakta ar
pacientiem

Nav ziņu Nav kontakta ar
pacientiem

Nav ziņu Nav kontakta ar
pacientiem

Nav ziņu Nav kontakta ar
pacientiem

Nav ziņu Nav kontakta ar
pacientiem

Nav ziņu Nav kontakta ar
pacientiem

Nav ziņu Nav kontakta ar
pacientiem

Nav ziņu Nav kontakta ar
pacientiem

Nav ziņu Nav kontakta ar
pacientiem

Nav ziņu Nav kontakta ar
pacientiem

Nav ziņu Nav kontakta ar
pacientiem

Attēli un cita informācija par izstrādājumu ir sniegta Artex sejas loka lietošanas pamācībā, kas ir pieejama, atverot interneta vietni www.amanngirrbach.com/instruction-manuals.

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu

Nav ziņu
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Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb
Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirrbach.com
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com
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