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Zamýšlené použití  

Nástroje jsou určeny k použití při kranio- a maxilofaciální chirurgii a jsou dodávány NESTERILNÍ. 

Pokyny pro ošetření popsané níže jsou platné pro všechny opakovaně použitelné chirurgické nástroje 

a opakovaně použitelné zásobníky prodávané společností Titamed:  

 Šroubováky, hroty šroubováků a rukojeti šroubováků  

 Transbukální systémy, zavaděče vrtáků  

 Pinzety, kleště, cpátka, nástroje a klíče 

 Štípačky destiček, nůžky a ohybací kleště 

 Kazety na nástroje 

 

Materiál  

Opakovaně použitelné nástroje a podnosy jsou vyrobeny z nerezové oceli a/nebo titanu. Pro 

zásobníky a některé části přístrojů se používají různé plasty. 

 

Doporučení pro ošetření nástrojů a táců před použitím  

Tyto informace platí pro všechny nástroje a podnosy dodávané NESTERILNÍ. Před použitím musí být 

vyčištěny, dezinfikovány a sterilizovány. 

 

Varování  

 Pouze vyškolený personál může ošetřovat zdravotnické prostředky.  

 Konzultujte a dodržujte národní a mezinárodní předpisy a směrnice nařizující způsob ošetření 

nástrojů.  

 Ujistěte se, že jsou kontaminované nástroje skladovány odděleně a nejsou vkládány zpět do 

kazety na nástroje, abyste se vyhnuli kontaminaci. Vyčistěte a dezinfikujte opakovaně 

použitelné kontaminované nástroje, poté je vložte zpět do předem vyčištěné a 

vydezinfikované kazety na nástroje a plně zaplněnou kazetu sterilizujte.  

 Během posledních fází oplachu čištění a dezinfekce by měla být použita purifikovaná voda. 

 Po kontaktu nebo použití u pacientů s prionovým onemocněním (např. Creutzfeldt-Jacobova 

choroba) je třeba nástroje zlikvidovat a nelze znovu použít. 

 S nástroji a tácky je třeba zacházet, přepravovat, skladovat a používat opatrně. Na nástroje 

nesmí být vynakládán nadměrný tlak, síla při ohybu, síla v tahu. Poškrábání nebo poškození 

může mít vliv na odolnost nástrojů, jejich efektivitu a zamýšlené použití.  

 Nástroje mohou být během kranio- a maxilofaciální chirurgie používány pouze náležitě 

vyškoleným a kvalifikovaným personálem. Ošetřující lékař nebo uživatel odpovědný za výběr 

nástrojů pro specifické aplikace nebo chirurgické použití musí mít vhodné školení, informace 

a dostatečné zkušenosti pro manipulaci s nástroji.  

 Transbukální systém a zavaděče vrtáku se během používání zahřívají. Během používání 

chlaďte nástroj vodou, abyste se nepopálili. 

 

Omezení ošetřování nástrojů 

 Uživatel má konečnou odpovědnost za validaci procesu mytí a dezinfekce a zařízení v souladu 

s EN ISO 15883.  

 Uživatel má konečnou odpovědnost za validaci sterilizačního procesu a zařízení v souladu s 

EN ISO 17665.  

 Za zajištění toho, aby proces ošetření a údržby byl proveden a dosáhl požadovaného 

výsledku, zůstává odpovědností zpracovatele. 
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Počáteční ošetření v místě použití  

 Zařízení by měla být dezinfikována a vyčištěna co nejdříve po použití. Nečistoty by neměly na 

zařízení zaschnout, protože by to znesnadnilo následnou dezinfekci a čištění.  

 Nástroje přepravujte v uzavřeném zásobníku na místo ošetření, aby se nástroje nepoškodily 

nebo aby nástroje neznečistily prostředí.  

 Vyjměte nástroje ze zásobníku na nástroje, pokud je používáte. 

 

Předčištění  

 Nástroje a podnosy je třeba před ošetřením rozebrat a/nebo otevřít.  

 Nástroje oplachujte pod tekoucí vodou z vodovodu po dobu minimálně tří minut a pomocí 

měkkého kartáčku. Věnujte zvýšenou pozornost čištění pohyblivým částem a 

kloubům/kanálkům. 

 Po předběžném čištění je třeba nástroje vizuálně zkontrolovat. Žádné další nečistoty by 

neměly být viditelné. Pokud tomu tak není, opakujte krok předčištění. 

 

Automatické čištění/dezinfekce/sušení  

Umístěte rozebrané nebo otevřené (pokud je to možné) nástroje a kazetu na nástroje odděleně do 

myčky a dezinfekce a použijte následující cyklus - viz parametry: 

 

Fáze Teplota Čas v minutách Prostředek 
Předmytí Studená 2 Není aplikován 

Mytí 1 Studená (<40°C) 2 Čisticí prostředek 

Mytí 2 Horká (>40°C) 5 Čisticí prostředek 

Oplach Horká (>40°C) 2 Purifikovaná voda 

Tepelná dezinfekce >93°C 5 Purifikovaná voda 

Sušení >93°C 40 Není aplikován 

 

Titamed uvádí, že je třeba použít myčku a dezinfekci Lancer LABEXIA 815LX nebo ekvivalent a čisticí 

prostředek Neodisher Mediclean (Forte) nebo ekvivalent. 

 

Kontrola a údržba  

Po fázi čištění a dezinfekce je třeba nástroje zkontrolovat z hlediska čistoty a poškození.  

 Před sterilizací je třeba provést vizuální kontrolu znečištění. Potřísněné nástroje a podnosy je 

nutné oddělit a zopakovat proces čištění.  

 Vizuální kontrola poškození - nástroje, tácy, kazety na nástroje je nutno vizuálně 

zkontrolovat, zda nejsou viditelné zlomeniny, praskliny, deformace a jiná poškození. Oblasti 

jako branže, špičky, uzávěry, zámky a všechny pohyblivé části je třeba kontrolovat zvláště 

pečlivě. Opotřebované, zkorodované, zdeformované, porézní nebo jinak poškozené nástroje 

a podnosy musí být zlikvidovány. 

 Identifikační kontrola je nezbytná u každého přístroje, aby se zjistilo, zda:  

 označení výrobce je stále čitelné 

 barevné značení zařízení je stále přítomno (špičky šroubováků a šroubováky)  

 Funkčnost přístroje je třeba zkontrolovat:  

 Nůžky, pinzety, kleště na destičky a štípačky by se měly dát snadno otevřít a zavřít  

 Pohyblivé části nástrojů a podnosy by měly správně fungovat (mobilita pohyblivých částí, 

jako jsou rukojeti)  

 Ostrost řezných nástrojů a čepů 
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Nástroje a podnosy lze opakovaně ošetřit a znovu použít, pokud projdou příslušnými vizuálními, 

identifikačními a funkčními testy, jak zmíněno výše. Titamed nestanoví maximální počet použití 

a/nebo cyklů ošetření opakovaně použitelných nástrojů a táců. Životnost závisí na mnoha faktorech, 

mimo jiné na typu a délce aplikace, manipulaci během operace, skladování a přepravy a správného 

uplatňování pokynů pro ošetřování při opakovaném používání. 

Nepoužívejte nástroje nebo tácy, pokud neprojdou vizuálním, identifikačním a/nebo funkčním 

testem, jak je uvedeno výše. Nástroje a podnosy zlikvidujte správným způsobem nebo je recyklujte v 

souladu s národními předpisy a interními postupy. 

 

Balení 

Vyčištěné a vydezinfikované nástroje nebo vyčištěná a vydezinfikovaná kazeta/tác na nástroje musí 

obsahovat vyčištěné a dezinfikované nástroje zabaleny sterilně a bariérovým způsobem podle EN 

868. Uživatel je odpovědný za použití vhodného sterilizačního obalu nebo nádoby jako sterilní 

bariérový systém. 

 

Sterilizace  

Pro sterilizaci párou použijte následující parametry: 

 

Cyklus Min teplota Min čas v minutách Min sušení v minutách 

Předvakuum 134°C 4 30 
 

Titamed uvádí, že pro parní sterilizaci by se mělo použít následující zařízení nebo ekvivalent: 

sterilizátor CISA model 4212LS. 

 

Skladování 

Sterilizované nástroje a kazety/tácy musí být skladovány s opatrností v souladu s národními nebo 

mezinárodními směrnicemi pro skladování sterilizovaných nástrojů. Je zodpovědností uživatele mít 

přehled o datu expirace uloženého sterilního nástroje. 

 

Dodatečné informace  

Výše uvedené informace o čištění, dezinfekci a sterilizaci jsou validovány výrobcem v souladu s ISO 

17664. 

 

Vrácení zásilek  

O povolení vrácení je třeba požádat na adrese info@titamed.com. Nástroje mohou být společností 

Titamed přijaty ke kontrole, pouze pokud jsou vyčištěny a dezinfikovány v souladu s pokyny pro 

ošetření, jak je popsáno výše. Pro potvrzení této skutečnosti je k dispozici prohlášení uživatele o 

dekontaminaci potřebné pro každý návrat. Formulář dekontaminace firmy Titamed si můžete vyžádat 

na adrese info@titamed.com. 

 

Kontakt na výrobce 

Titamed, Mechelsesteenweg 315 G, B-2550 Kontich, Belgie info@titamed.com 
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Symboly použité na štítku 

 

 
 


