
 

 

 

Údržba zdravotníckých prostředků, které se používají opakovaně 

(nástroje, tácky apod.) 

Týká se následujících prostředků:  
Všechny nástroje pro aplikaci kompozit určené k opakovanému použití a dodané výrobcem MICERIUM SPA, včetně 

kovových a gumových součástí, kromě dřevěných rukojetí (které nejsou sterilizovatelné), které je nutné pouze 

dezinfikovat.  

Pozor: Dřevěné rukojeti jsou identifikovatelné díky nátěru v modré barvě. 

 

UPOZORNĚNÍ: 
Gumové špičky - nevystavovat teplotám vyšším než 121°C po dobu delší než 3,5 min 

Omezení při opakovaných procesech: opakované procedury údržby mají minimální vliv na kovové součásti výrobků. U 

gumových součástí dochází ke zhoršení kvality po 10 cyklech sterilizace. 

 

N Á V O D 
V okamžiku použití – opláchnout přebytky pod tekoucí vodou 

Boxy, kontejnery na prostředky – bez zvláštních nároků na údržbu 

Manipulace – proces údržby nástrojů je doporučen ihned po jejich použití  

Příprava na čištění – žádné zvláštní nároky. Oddělit gumové konce od kovových rukojetí (TPENMC a TPENMS). 

Čištění – v příslušných přístrojích – ultrazvuková čistička (typu Biosonic) při použití obvyklé tekutiny (např. UC30) 

- Vložit nástroje do košíku a špičky do vaniček 

- Nechat běžet cyklus, minimálně 15 minut 

- Při vyjmutí je nutné nástroje a koncovky zkontrolovat a při nedostatečném odstranění usazenin je nutné nechat 

opakovaně proběhnout cyklus čištění. 

Čištění – manuální – detergent (líh), jednorázové hadříky, tekoucí voda 

- Opláchnout přebytky na nástroji 

- Při použití jednorázových hadříků nanést detergent na povrch nástrojů 

- Opláchnout pod tekoucí čistou vodou 

 

Dezinfekce 
Dezinfekční roztoky použít dle návodu příslušného výrobce. Nejprve očistit nástroj jednorázovým hadříkem a 

dezinfekčním roztokem (např. FD322 – DURR DENTAL). Poté zanořit do antibakteriálního roztoku (např. Peroxil nebo 

Vircon) po dobu 10 minut. 

 

Osušení 
Při sušení, které je součástí dezinfekčního cyklu, nevystavovat gumové koncovky teplotám vyšším než 121°C. 

 



 

 

Údržba 
Žádné zvláštní nároky na údržbu 

 

Kontrola funkčnosti 
Všechny nástroje – vizuálně zkontrolovat event. poškození nebo změnu tvaru: odstraňte/zahoďte rozbité nebo 

poničené gumové konce 

 

Balení 
Jednotlivě – je možno použít standardní balení 

V setech – nástroje mohou být založeny do příslušných držáků na nástroje nebo košů na nástroje při sterilizaci. 

Koncovky vložte do vaniček, z kterých nemohou přepadnout. Přebalte nosiče obvyklým způsobem. 

 

Sterilizace 
Vakuový autokláv, rychlý cyklus po dobu 2,5 minuty při teplotě 135°C, pokud nejsou baleny v sáčcích. Při sterilizaci 

v sáčcích je nutné sterilizovat po dobu 15 minut při teplotě 135°C (30 minut při 121°C gumové koncovky). 

 

Uskladnění 
Bez zvláštních nároků 

 

Dodatečné informace 
Pozor na maximální možné naplnění sterilizačního přístroje 

 

Kontakt na výrobce 
Kontakt na místního republikové zástupce v záhlaví tohoto dokumentu.   

Shora uvedený návod byl validovaný výrobcem  zdravotního prostředku jako ZPŮSOBILÝM vyrábět zdravotnické 

prostředky pro opakované použití.  Uživatel je plně zodpovědný za proces údržby nástrojů pro opakované použití, při 

použití příslušných přístrojů, prostředků a odborně vyškoleného personálu. Uživatel je plně zodpovědný za docílení 

požadovaného výsledku čištění a sterilizace. Při jakékoliv odchylce od návodu na údržbu musí být zodpovědně 

zhodnocena její efektivita a přijmout eventuelní zodpovědnost za pochybení. 
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