
ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ОЧИЩЕННЯ ТА СТЕРИЛІЗАЦІЇ          

ІНСТРУМЕНТІВ 

 

ОПИС 

Високоякісні хірургічні інструменти розроблені для виконання специфічних 

функцій, таких як різання, фіксація, затискання, розтинання, зондування, 

втягування, дренування, здійснення аспірацій, накладення швів або лігатур. 

Хірургічні інструменти можуть також бути використаними у маніпуляціях з 

хірургічними імплантами. 

 

ПРОТИПОКАЗАННЯ 

Інструменти не мають застосовуватись для цілей, відмінних від призначених. 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Інструменти повинні використовуватись у відповідності до цих інструкцій. До 

початку роботи з ними прочитайте всі розділи цього документу. Неналежне 

використання цих інструментів може призвести до серьозної травми. Крім 

цього, неналежне поводження з інструментами та їх недбале обслуговування 

може зробити інструменти нестерильними та заподіяти серьозної шкоди 

пацієнту та провайдеру медичних послуг. 

 

 УВАГА! 

• Інструменти виробництва компанії Inside Medikal постачаються у 

нестерильному стані, якщо не зазначене інше, та мають бути очищеними, 

змащеними (якщо потрібно) та стерилізованими перед тим як застосовувати їх у 

відповідності до лікарняних протоколів та процедур, висвітлених у цьому 

документі. 

• Неналежне використання інструментів може призвести до травмування 

пацієнта, до пошкодження або псування інструментів. 



• Належні дії щодо очищення та поводження, стерилізація та стандартне 

рутинне обслуговування (таке як загострення, змащування якщо придатно) 

забезпечить виконання інструментами призначених функцій та подовжить їх 

робоче життя. 

• Хірургічні/стоматологічні інструменти, призначені для тонких робіт, 

вимагають особливо обережного поводження, щоб не пошкодити їх кінчики. 

Будьте обережними під час очищення та стерилізації таких інструментів. 

• Уникайте контакту інструментів з фенолами або сполуками йоду. 

• Не використовуйте режим стерилізації сухим жаром для інструментів, 

вироблених з алюмінію або пластику, інструментів з чорним або ебонізованим 

покриттям. 

• Не застосовуйте надмірного тиску або напруження у зоні вузлів; 

недотримання цього може викликати зміщення компонентів або тріщини. 

• Ронгери та та щипці для різки кістки мають застосовуватись лише для різки 

кістки, ніколи – для різки дроту або шпильок. Не прикладайте до них 

надмірного тиску під час роботи 

• Під час контакту з інструментами, що мають забруднення біологічного 

походження, одягайте придатні захисні рукавички, окуляри та одяг. 

• Інструменти, вироблені з різних металів або ті, що мають спеціальне покриття, 

мають оброблятись окремо для того, щоб уникнути електролітичних реакцій 

між різними металами. 

• Наприкінці циклу роботи автоклаву – перед циклом сушки – відкрийте трохи 

дверцята автоклаву так, щоб щілина складала приблизно 2 см. Потім запустіть 

цикл сушки, тривалість якого має відповідати рекомендаціям виробника 

автоклава. Якщо під час сушки дверцята автоклаву будуть повністю відкриті, 

холодне кімнатне повітря може надійти до камери та викликати конденсацію 

вологи на інструментах. Це призведе до появи плям від води на поверхні 

інструментів та буде сприяти залишкам води у зонах контакту між 

інструментами. 

• Перед використанням, проінспектуйте інструменти щодо можливих 

пошкоджень, ознак зношування або нефункціонуючих компонентів. Уважно 

огляньте критичні, важкодоступні зони, вузли та всі рухомі компоненти. 

• Пошкоджені інструменти або такі, що мають дефекти, не повинні 

використовуватись або оброблятись. 



 

ДОГЛЯД ТА ПОВОДЖЕННЯ З ІНСТРУМЕНТАМИ 

1. Попереднє очищення: 

• До процесу очищення не давайте інструментам висохнути, щоб не дозволити 

крові та/або біологічним рідинам сформувати плівки на поверхні інструментів. 

• Видаліть загальне забруднення у струмені ледве теплої/холодної води 

(температурою нижче 110°F/43°C). Ретельно ополаскуйте кожний інструмент. 

Не використовуйте сольові або хлоровані розчини. 

• Для очищення розкрийте кінцеві елементи шарнірного інструменту. 

Приділяйте особливу увагу вузлам та зубчатим передачам. Інструменти, що 

мають більше ніж один компонент, мають бути розібраними (якщо можливо) 

для того, щоб відкрити всі їх поверхні для дії очищуючого агенту. Зберігайте всі 

частини інструменту для того, щоб зібрати їх разом після очищення. 

• Тримайте окремо хірургічні інструменти, що є гострими та/або призначені для 

тонких робіт. Уникайте спільної обробки інструментів, вироблених з різних 

металів. 

• Тримайте інструменти з ебонізованим покриттям окремо від інших 

інструментів з неіржавної сталі для того, щоб уникнути появи пошкрябин або 

зняття ебонізованого покриття.  

 

2. Ополіскування: 

Ретельно ополосніть інструменти у теплій дистильованій або демінералізованій 

воді. 

 

3. Очищення: 

• Якщо придатно, розберіть хірургічні інструменти до проведення їх очищення 

та стерилізації.  

• Не занурюйте інструменти у гарячу воду, спирт, дезінфектанти або 

антисептичні розчіни для того, щоб уникнути коагуляції слизу, крові та інших 

біологічних рідин. Не тримайте їх у будь-якому розчині довше двох годин. 



• Для видалення бруду не використовуйте сталеві скребки, дротяні щітки або 

абразивні детергенти, так як вони можуть пошкодити інструменти та 

спричинити їх корозію. 

• Мікрохірургічні інструменти, інструменти з гальванічним покриттям та 

інструменти для тонких робіт необхідно очищувати вручну, їх не можна 

очищувати в ультразвуковій миючій машині. Надійно захищайте робочі 

поверхні мікрохірургічних інструментів впродовж всього процесу їх очищення 

та стерилізації. 

• Для того, щоб не пошкодити ебонізоване покриття, тримайте інструменти з 

таким покриттям окремо від інших та уникайте машинного очищення та 

абразивних очищувальних агентів, так як вони можуть пошкодити поверхню та 

призвести до видалення покриття. 

• Кольорові анодовані алюмінієві інструменти можуть втратити своє 

забарвлення внаслідок використання традиційних методів машинного 

очищення. 

 

A. Ручне очищення: З метою запобігти утворенню біоплівки інструменти 

мають очищуватись якнайшвидче після їх використання. 

• Обирайте розчин для очищення, що є придатним для використання з 

хірургічними/стоматологічними інструментами, дотримуйтесь інструкцій його 

виробника. 

• Рекомендовано застосовувати детергенти з нейтральним значенням pH для 

того, щоб уникнути загальної та точкової корозії, а також пошкодження. 

• Використовуйте невелику, чисту щітку для видалення бруду зі всіх поверхонь 

інструменту перед тим, як повністю занурити його у розчін. 

 

B. Ультразвукове та механічне очищення: 

• У випадку ультразвукового очищення, дотримуйтесь інструкцій виробника 

щодо рівня води, концентрації очищуючого агенту та температури. 

• Після того як видалений основний бруд, використовуйте ультразвукову миючу 

машину для видалення бруду з поверхонь, до яких важко дістатись, таких як 

канавки, щілини та рухомі частини. 



• Належним чином відкрийте або розберіть інструменти. 

• У випадку використання миючої машини, упевніться, що всі інструменти 

розкладені належним чином, не торкаються один одного та не лежать один на 

одному. 

• Уникайте контакту інструментів з ебонізованим покриттям один з одним та з 

інструментами іншого типу. 

• Завжди дотримуйтесь інструкцій виробника щодо використання автоматичних 

миючих машин-стерилізаторів та використовуйте детергент з низьким рівнем 

піноутворення та нейтральним значенням pH (6,0-8,5). Варіації у якості води, 

типу та концентрації детергенту можуть викликати потребу у зміні режиму 

очищення. 

 

4. Ополіскування та сушка: Ретельно ополаскуйте всі інструменти 

дистильованою водою позбавленою пірогенів, для того, щоб позбутись всіх 

слідів забруднення та детергентів. Упевніться, що ретельно ополоснутими є всі 

внутрішні порожнини та храповики. Інструменти мають бути ретельно 

висушеними, вся залишкова волога має бути видалена. Для видалення вологи з 

зовнішніх поверхонь використовуйте мʼяку, абсорбуючу тканину. Для процесу 

сушки може бути використане стисле повітря. 

 

5. Змащування: Перед стерилізацією інструментів рекомендовано нанести на 

них мастило, що є сумісним з процесом стерилізації. 

• Належне змащування всіх вузлів та рухомих контактуючих поверхонь, після 

ретельного очищення інструментів, буде сприяти їх належному 

функціонуванню та захистить поверхню інструментів від мінералізованих 

відкладень. 

• Належне змащування є необхідним для всіх інструментів, незалежно від типу 

покриття. 

• Зверніть увагу на те, ультразвукові миючі машини видалють будь-яке 

змащування; таким чином, ця процедура має здійснюватись після 

ультразвукового очищення і перед стерилізацією. 

• Якщо передбачається проведення змащування, не ополаскуйте інструменти 

після цього кроку. 



 

6. Стерилізація: 

Всі інструменти мають оброблятись у повністю відкритому стані для того, щоб 

забезпечити контакт стерилізуючого фактору з всіма поверхнями. 

Всі інструменти з увігнутими поверхнями мають бути розміщеними таким 

чином, щоб на ціх поверхнях не скопичувалась вода. 

 

Метод 

стерилізації 

Температура Тривалість 

очищення 

 Тривалість сушки 

Пара високого тиску 

Загорнуті 270°F (132°C)  3 хвилини 

мінімум 

Не придатно 

 

Пара високого тиску 

Незагорнуті у 

контейнерах 

У перфорованій 

обгортці, складені/ 

нескладені 

Насипом 

270°F (132°C)  4 хвилини мінімум 20 хвилин 

Пара низького тиску 

Незагорнуті у 

контейнерах 

У перфорованій 

обгортці, 

нескладені 

250°F (121°C)  45 хвилин 20 хвилин 

Пара низького тиску 



Загорнуті у 

касетах 

250°F (121°C)  30 хвилин 20 хвилин 

Етиленоксид 

Незагорнуті у 

контейнерах 

У перфорованій 

обгортці, 

нескладені 

Насипом 

131°F (55°C)  3 хвилини мінімум 60 хвилин 

(мінімум) 

Концентрація:  

725 мг/л 

Вологість: 70% 

Час аерації: 8 

годин (мінімум) 

 

7. Зберігання 

Після стерилізації інструменти мають залишатись у упаковці для стерилізації та 

зберігатись у чистому та сухому приміщенні. 

 

ГАРАНТІЯ 

На інструменти компанії Іnside Medikal з неіржавної сталі розповсюджується 

гарантія на період тривалістю два (2) роки з дати придбання. 

На всі наші інструменти розповсюджується гарантія щодо відсутності дефектів 

щодо матеріалу або процесу виробництва. 

У випадку виявлення дефекту інструменти будуть замінені безкоштовно. 

 

 

 


