
Návod pro deziNfekci a sterilizaci pro  
chirurgické Nástroje pro opakovaNé použití

VAROVÁNÍ
1) u ocelových nástrojů je nutné vyvarovat se prostředků s obsahem chloridových iontů, které mohou způsobit korozi;
2) u  nástrojů se součástmi z  hliníku a  hliníkových slitin je nutné vyvarovat se zásaditých (roztoků hydroxidu 

a uhličitanu sodného) a kyselých roztoků pod pH 6;
3) u nástrojů s karbidovými částmi (vrtáčky, jehelce) je nutné vyvarovat se alkalických roztoků a roztoků peroxidu 

vodíku a použití okysličené vody při mytí;
4) karbidové vrtáčky se nesmějí umývat v myčkách;
5) nástroje NiTi mohou být dezinfikovány 5% roztokem chlornanu sodného, ne však déle než 5 minut;
6) u niklovaných nástrojů a nástrojů s diamantovým povrchem s vazebnou vrstvou niklu (viz speciální upozor-

nění) je nutné vyvarovat se silně alkalických prostředků a silně oxidačních prostředků (kyselina peroxooctová, 
chlornan sodný);

7) pokud není u nástrojů s plastovými díly ve speciálním upozornění uvedeno jinak, je možno použít prostředků 
jako u celokovových nástrojů

Omezení opakovaného zpracování: Opakované zpracování má na tyto nástroje minimální účinek. Konec 
životnosti je normálně určen opotřebením a poškozením při používání.

POKYNY
Místo použití: Odborná pracoviště poskytovatelů zdravotní péče, zejména chirurgická a ortopedická.
Uložení a přeprava: Chirurgické nástroje chraňte před deformací a poškrábáním, při manipulaci se vyvarujte 
kontaktu s jinými kovovými materiály a chemikáliemi. 

Příprava pro čištění: Žádné zvláštní požadavky. 
Čištění – automatizované:  Nástroje se vloží do zařízení na mytí a dezinfekci tak, aby klouby byly otevřené 
a voda z dutin a otvorů mohla vytékat. Nechá se proběhnout cyklus mytí a oplachování. Při vyjímání se zkon-
trolují dutiny a otvory, zda bylo zcela odstraněno viditelné znečištění. Je-li to nutné, opakuje se celý cyklus 
nebo se nástroje očistí manuálně. 
Čištění – manuální: Nadměrné znečištění z  nástroje se opláchne. Pomocí kartáčku se roztokem de-
tergentu očistí všechny povrchy tak, aby bylo zajištěno, že otočné nástroje budou očištěny v  otevřené 
i  uzavřené poloze. Oplachuje se pod tekoucí vodou a  zajistí se, aby voda protékala otvory a  dutiny byly 
opakovaně plněny a vyprazdňovány. 
Dezinfekce: Doporučuje se buď zařízení na mytí a termickou nebo termochemickou dezinfekci, nebo ruční 
mytí nástrojů po chemické dezinfekci prostředkem s virucidní účinností, přičemž zde lze spojit obě etapy po-
užitím dezinfekčních přípravků s kombinovaným mycím účinkem. Dezinfekčního prostředku je možno použít 
v  souladu s  pokyny uvedenými na štítku. Při přípravě dezinfekčních a  mycích roztoků je nutno dodržovat 
postup udaný výrobcem. Nástroje, které jsou určeny k rozebrání, se demontují a každá část se dále považuje 
za samostatný nástroj.
Doporučené přípravky: Sekusept pulver, NeodisherseptoMED
Sušení: Pokud je vysušení součástí cyklu zařízení na mytí a dezinfekci, nemá se překročit teplota 120 °C. 
Údržba: Na kovové klouby a otočné čepy nástroje se nanese malé množství maziva pro použití v chirurgii 
(např. na bázi parafínového oleje; nejsou vhodná silikonová maziva). Části nástrojů, které byly po rozebrá-
ní čištěny samostatně, se opět smontují. Provede se kontrola a vyzkoušení funkce. Tupé nebo poškozené 
nástroje se vyřadí. 
Kontrola a zkoušení funkce:
Otočné nástroje: Zkontroluje se hladký pohyb kloubu bez zbytečného „trhání“ s nástrojem. Zkontrolují se funkce 
uzavíracích mechanizmů (západky). 
Všechny nástroje: Vizuálně se zkontroluje, zda nejsou poškozené nebo opotřebené. Řezné hrany mají být bez 
vrypů a hladké.
Zkontroluje se, zda u dlouhých úzkých nástrojů (zvláště u otočných nástrojů) nedošlo k distorzi. Je-li nástroj sou-
částí větší sestavy, zkontroluje se sestava s párovými částmi. Poškozené nebo tupé nástroje se vyřadí.

Balení: Je možno použít standardní obalový materiál. Zajistí se, aby obal byl dostatečně velký, a nástroj se do 
něj umístil bez namáhání uzávěrů obalů. Nástroje se umístí jednotlivě do obalů nebo do sterilizačních misek, 
které se potom zabalí (řezné hrany musí být chráněny). 
Sterilizace: Ocelové nástroje doporučujeme sterilizovat odděleně od nástrojů z jiných materiálů (titan, plasty, 
keramika), pokud netvoří přímo jejich součást. Pokud není uvedeno  ve speciálním upozornění jinak, doporučuje 
se sterilizace vlhkým teplem v parním sterilizátoru vybaveném antibakteriálním filtrem při teplotě 121 °C, pře-
tlaku 205 kPa po dobu 20 minut nebo při teplotě 134 °C, přetlaku 304 kPa po dobu 10 minut. 
Je-li ve speciálním upozornění  uvedeno doporučení na horkovzdušnou sterilizaci, provádí se v přístrojích s nu-
cenou cirkulací vzduchu při teplotě 160 °C po dobu 60 minut nebo při teplotě 170 °C po dobu 30 minut nebo 
při teplotě 180 °C po dobu 20 minut, pokud není uvedeno jinak. Horkovzdušný sterilizátor se po skončení cyklu 
otvírá až  po zchladnutí alespoň na 80 °C. 
Skladování: Balené výrobky se skladují v suchém a čistém prostředí bez extrémních teplot a vlhkosti, mimo 
dosah přímého slunečního světla.
Další informace: Při sterilizaci více nástrojů v jednom autoklávovacím cyklu se zajistí, aby nebyla překročena 
maximální náplň sterilizátoru. 
Pro uložení, přenos a sterilizaci zdravotnických prostředků lze použít kazety, krabice, síta, stojánky. Neděrované 
kazety, krabice a síta s víky nelze použít jako obalový materiál (kontejner) určený ke sterilizaci zdravotnických 
prostředků. Před sterilizací je otevřete. 

Firma MEDIN, a.s., validovala výše uvedené postupy čištění, dezinfekce, sušení a sterilizace. Validací byly tyto 
postupy uznány jako ZPŮSOBILÉ při přípravě zdravotnických prostředků pro opakované použití. Uživatel od-
povídá za zajištění potřebných materiálů, vybavení a výcviku pracovníků v souladu s těmito předepsanými 
postupy, aby se dosáhlo požadovaného výsledku. 
Uživatel může použít i jiné postupy, ale musí uvážit a zhodnotit účinnost těchto postupů vzhledem k potenciál-
ním nežádoucím důsledkům.

iNstructioN for disiNfectioN aNd sterilizatioN of  
multiple use surgical iNstrumeNts

CAUTION
1) avoid the agents with chloride ions that can produce the corrosion at steel instruments;
2) avoid the alkaline and acidic solutions under pH 6 at instruments with aluminium components or components 

of aluminium alloys (sodium hydroxide and sodium carbonate solutions);
3) avoid the alkaline and hydroxid peroxide solutions and using of aerate water by washing of instruments with 

parts of carbide (drills, needle holder);
4) the carbide drills mustn’t be washed in washing machines;
5) NiTi-instruments can be disinfected with 5% solution of sodium hypochlorite, however not longer than 5 

minutes;
6) avoid the high-alkaline and high-oxidative agents (Peracetic acid, sodium hypochlorite) at nickel instruments 

and instruments with diamond surface with binding layer of nickel (see Special instructions);
7) if it isn’t stated, the using of agents as for all-metal instruments is also possible for instruments with plastic 

parts see Special instruction

Limit of repeated treatment: The repeated treatment has a minimal effect on these instruments. The end of 
lifetime is normally determined through their wear and damage by using.

INSTRUCTIONS
Place of use: Professional workplaces of health care providers, mainly surgical and orthopaedic.
Storing and transport: Protect the surgical instruments from deformation and abrasion. Avoid of contact with 
chemicals and other metal materials during manipulation.

Preparation for cleaning: Any specific requirements.
Cleaning – automated: The instruments are put into washing device and disinfection so that the joints are 
open and the water can let out of the hollows and gaps. The washing and rinsing cycle is let run. The hollows and 
gaps are checked at removing if the visible pollution was completely cleared away. If it is necessary, the whole 
cycle will be repeated or the instruments are cleaned by hand.
Cleaning – by hand: Over-pollution will be sluiced off the instrument. All surfaces will be cleaned with 
brush and with solution of detergent so that the cleaning of instruments in their open and closed position is 
guaranteed. The instruments are sluiced under running water and the running of the water through the gaps 
and repeated filling in and letting out of the water will be guaranteed.
Disinfection: It is recommended either the device for washing and for thermic or thermochemical disinfection 
or washing of instruments by hand after their chemical disinfection with some agent of virucide effect, in the 
process can be both phases made together by using of disinfection agents with combined washing effect. 
The disinfection agent can be used in conformity of instructions mentioned on the plate. The procedure for 
preparation of disinfection and washing solutions given by producer must be respected. Instruments meant for
disassembly will be de dismount and each part will be further taken for separate instrument.
Recommended agents: Sekusept pulver, NeodisherseptoMED.
Drying: If the drying is a part of washing and disinfection device cycle, the temperature of 120 °C mustn’t be 
exceeded.
Maintenance: A  bit of lubricant used in surgery (e.g. on basis of paraffin oil; silicon lubricants are not 
proper) is spread on the metal joins and pintles. The parts of instruments which were separately cleaned after 
disassembling will be put together. The check and testing of their function will be carried out. Blunt or damaged 
instruments will be put away.
Check and testing of function:
Rotary instruments: Check the fluent joint move without unnecessary “tugging” with the instrument. Check the 
function of locking mechanism (pawls).
All instruments: Visual check if they aren’t defected or worn. Cutting edges must be without scratches and 
smooth. Check if it didn’t get to distortion at long slender instruments (especially at rotary instruments). If the 
instrument is in the set, check the set with couple parts. Blunt or damaged instruments will be put away.

Packing: The standard packing material can be used. Secure that the package is big enough and the instrument 
can be put in it without seal stress. The instruments will be put separately into packages or into sterilizing dishes 
that are wrapped after it (cutting edges must be protected).
Sterilization: We recommend to sterilize the steel instruments separately of other material (titan, plastic, 
ceramic) instruments if they aren’t a  part of them. If it isn´t mentioned in Special instruction otherwise, 
we recommend the sterilization with wet heat in steam sterilizer equipped with antibacterial filter at the 
temperature of 121 °C, overpressure of 205 kPa and for 20 minutes or at the temperature of 134 °C, overpressure 
of 304 kPa for 10 minutes. If a advice for hot-air sterilization is mentioned in Special instructions, it is provided 
in devices with forced air circulation at the temperature of 160 °C for 60 minutes or at the temperature of 
170 °C for 30 minutes or at the temperature of 180 °C for 20 minutes, if it isn´t mentioned otherwise. The hotair 
sterilizer will be opened later on cooling down to 80 °C after the cycle finishing.
Storage: Store the packed products in a dry and clean environment without extreme temperatures and 
humidity, out of the reach of direct sunlight.
Next information: For the sterilization of more instruments in one autoclave cycle must it be guaranteed 
that the maximal volume of sterilizer won’t be overfilled. To store, transfer and sterilize medical means it is 
possible to use cases, boxes, sieves and stands. Imperforated cases, boxes and sieves are not possible to be used 
as containers for sterilization of medical means. Open them before sterilization.

The joint-stock company MEDIN validated the above mentioned methods of cleaning, disinfection, drying 
and sterilization.Through the validation were all procedures recognized as QUALIFIED for the preparation on 
medical devices for repeated using. The user is responsible for securing of necessary materials, equipment and 
staff training in accordance with these specified procedures to reach the required effect. The user can use some 
other methods but he must consider and judge (evaluate) the effectivity of these procedures considering the 
potential unwanted impact.
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Návod Na deziNfekciu a sterilizáciu pre  
chirurgické Nástroje pre opakovaNé použitie

VAROVANIE
1. pri oceľových nástrojoch je potrebné vyvarovať sa prostriedkov s obsahom chloridových ióntov, ktoré môžu 

spôsobiť koróziu;
2. pri nástrojoch s časťami z hliníka a hliníkových zliatin je potrebné vyvarovať sa zásaditým (roztokom hydro-

xidu a uhličitanu sodného) a kyslým roztokom pod pH 6;
3. pri nástrojoch s karbidovými časťami (ihelce) je potrebné vyvarovať sa alkalickým roztokom a roztokom per-

oxidu vodíka, a použitím okysličenej vody na mytie;
4. karbidové vrtáčiky sa nesmú umývať v myčkách;
5. NiTi nástroje môžu byť dezinfikované 5% roztokom chlórnanu sodného, nie však viac ako 5 minút;
6. pri niklových nástrojoch a nástrojoch s diamantovým povrchom s väzobnou vrstvou niklu (viz. špeciálne upo-

zornenie) je potrebné vyvarovať sa silne alkalickým a silne oxidačným prostriedkom (kyselina peroxooctová, 
chlórnan sodný);

7. pri nástrojoch s plastovými časťami - viz. Špeciálne upozornenie, pokiaľ nie je uvedené inák, je možné použiť 
prostriedky ako pri celokovových nástrojoch 

Obmedzenie opakovaného spracovania: Opakované spracovanie má na tieto nástroje minimálny účinok. 
Koniec životnosti je bežne určený opotrebovaním a poškodením pri používaní.

POKYNY
Miesto použitia: Odborné pracoviská poskytovatělov zdravotníckej starostlivosti, hlavne chirurgické 
a ortopedické.

Uloženie a preprava: Chirurgické nástroje chráňte pred deformáciou a poškrábáním, pri manipulácii sa vy-
stríhajte kontaktu s inými kovovými materiálmi a chemikáliami.
Príprava na čistenie: Žiadne zvláštne požiadavky.
Čistenie – automatizované: Nástroje sa vložia do zariadenia na mytie a dezinfekciu tak, aby kĺby boli otvore-
né a voda z dutín a otvorov by mohla vytekať. Nechá sa prebehnúť cyklus mytia a oplachovania. Pri vyberaní sa 
skontrolujú dutiny a otvory, či boli úplne odstránené viditeľné nečistoty. Ak je potrebné, celý cyklus sa opakuje 
alebo sa nástroje očistia manuálne.
Čistenie – manuálne: Nadmerné znečistenie z  nástrojov sa opláchne. Pomocou kefky sa roztokom deter-
gentu očistia všetky povrchy tak, aby bolo zaistné to, že otočné nástroje budú očistené v otvorenej aj uzavretej 
polohe. Oplachuje sa pod tečúcou vodou a zaistí sa pretekanie vody otvormi a dutinami tak aby boli opakovane 
plnené a vyprázdňované.
Dezinfekcia: Doporučuje sa zariadenie na mytie s  termickou alebo termochemickou dezinfekciou, alebo 
ručné mytie nástrojov po chemickej dezinfekcii prostriedkom s virucídnym účinkom. Je možné spojiť obidve 
etapy použitia dezinfekčných prípravkov s kombinovaným mycím účinkom. Dezinfekčné prostriedky sa musia 
používať v súlade s pokynmi uvedenými na štítku od výrobcu. Pri príprave dezinfekčných a mycích roztokov 
dodržujte postup udávaný výrobcom. Nástroje, ktoré sú určené k rozobratiu, sa demontujú a každá časť sa 
ďalej považuje za samostatný nástroj.
Doporučené prípravky: Sekusept pulver, NeodisherseptoMED.
Sušenie: Pokiaľ je vysušenie súčasťou cyklu zariadenia na mytie a dezinfekci, nesmie sa prekročiť teplota 120 °C.
Údržba: Na kovové kĺby a otočné čapy nástroja sa nanesie malé množstvo maziva pre použitie v chirur-
gii (napr. na báze parafínového oleja; nie sú vhodné silikónové maziva). Časti nástrojov, ktoré boli po 
rozobratí čistené samostatne, sa znova pospájajú. Prevedie sa kontrola funkcie. Tupé alebo poškodené 
nástroje sa vyradia.
Kontrola a skúšanie funkcie:
Otočné nástroje: Skontroluje sa hladký pohyb kĺbu bez zbytočného „trhania“ nástroja. Skontroluje sa uzatvárací 
mechanizmus.
Všetky nástroje: Vizuálne sa skontroluje, či nie sú poškodné alebo opotrebované. Rezné hrany musia byť bez 
zárezov a hladké.

Skontroluje sa, či nedošlo k  distorzii dlhých úzkych nástrojov (najmä pri otočných nástrojoch). Ak je nástroj 
súčasťou väčšej zostavy, skontroluje sa zostava s párovými časťami. Poškodené alebo tupé nástroje sa vyradia.
Balenie: Možno použiť štandardný obalový materiál. Obal musí byť dostatočne veĺký, a bez namáhania uza-
tvárania obalu. Nástroje sa balia jednotlivo do obalov alebo sterilizačných misiek, ktoré sa potom zabalia (rezné 
hrany musia byť chránené).
Sterilizácia: Oceľové nástroje doporučujeme sterilizovať zvlášť od nástrojov z iných materiálov (titan, plasty, kera-
mika), pokiaľ netvoria priamu súčasť nástroja. Ak nie je v špeciálnych upozorneniach uvedené inak, tak sa odporúča 
sterilizácia vlhkým teplom v parnom sterilizátore vybavenom s antibakteriálnym filtrom pri teplote 121 °C, pretla-
ku 205 kPa po dobu 20 minút alebo pri teplote 134 °C, pretlaku 304 kPa a po dobu 10 minút. Ak sa v špeciálnych 
upozorneniach doporučuje teplovzdušná sterilizácia, prevedie sa v prístroji s nútenou cirkuláciou vzduchu pri teplo-
te 160 °C po dobu 60 minút alebo pri teplote 170 °C po dobu 30 minút, alebo pri teplote 180 °C po dobu 20 minút, 
pokiaľ nie je uvedené inak. Teplovzdušný sterilizátor sa po ukončení cyklu otvára až po ochladení aspoň na 80 °C.
Skladovanie: Balené výrobky sa skladujú v suchom a čistom prostredí, kde nie sú extrémne teploty a vlhkosť, 
mimo dosahu priamych slnečných lúčov.
Ďalšie informácie: Pri sterilizácii viacerých nástrojov v jednom autoklávovom cykle sa zaistí, aby nebola 
prekročená maximálna náplň sterilizátora. Pre uloženie, prenos a sterilizáciu zdravotníckych prostriedkov je 
možné použiť krabice, sitá, stojany. Nedierované kazety, krabice a sitá sa nesmú používať ako obalový materi-
al (kontajner) určený ku sterilizácii zdravotníckych prostriedkov. Pred sterilizáciou ich otvorte.

Firma MEDIN, a.s., validovala vyšie uvedené postupy čistenia, dezinfekcie, sušenia a sterilizácie. Validaciou boli 
tieto postupy uznané ako SPÔSOBILÉ pri príprave zdravotníckych prostriedkov pre opakované použitie. Užívateľ 
zodpovedá za zaistenie potrebných materiálov, vybavenia a výcviku pracovníkov v súlade s predpísanými po-
stupmi, aby sa dosiahlo požadovaného výsledku. Užívateľ môže použiť aj iné postupy, ale musí uvážiť a zhod-
notiť účinnosť týchto postupov vzhľadom k potenciálnym nežiadúcim dôsledkom.

desiNfektioN- uNd sterilisatioNsaNweisuNg für wiederverweNdbare 
chirurgische iNstrumeNte

WARNUNG
1. Bei Instrumenten aus Stahl müssen Mittel, die Ionenchloride enthalten, welche eine Korrosion verursachen können, 

gemieden werden. 
2. Bei Instrumenten mit Aluminium und Aluminiumlegierung müssen alkalische Lösungen (Lösungen von Hydroxid und 

Natriumkarbonat) und saure Lösungen, die unter einem pH-Wert 6 liegen, gemieden werden.
3. Bei Instrumenten mit Karbidteilchen (Bohrer, Nadelhalter) müssen alkalische Lösungen und Wasserstoffperoxid-

Lösungen gemieden werden, ebenso die Anwendung des mit Sauerstoff angereicherten Wassers beim Reinigen. 
4. Karbidbohrer dürfen nicht in Spülmaschinen gereinigt werden.
5. Instrumente aus NiTi können mit einer 5% igen Lösung Natriumhypochlorid desinfiziert werden, jedoch nicht 

länger als 5 Minuten.
6. Bei Nickel-Instrumenten und Instrumenten mit Diamant-Oberfläche mit Nickel-Bindungsbeschichtung (siehe spezielle 

Hinweise) müssen stark alkalische und stark oxidierende Mittel (Natriumhypochlorid, Peroxyessigsäure) gemieden werden.
7. So fern bei Instrumenten mit Kunststoffteilen im speziellen Hinweis nicht anders angegeben ist, können Mittel, die zur 

Reinigung der Ganzmetallinstrumente bestimmt sind, angewendet werden.

Einschränkung einer wiederholten Bearbeitung: Eine wiederholte Bearbeitung hat auf diese Instrument eine 
minimale Wirkung. Das Ende der Lebensdauer wird normalerweise durch Abnutzung oder Beschädigung während der 
Anwendung bestimmt.
 
HINWEISE
Verwendungsort: Fachmedizinische Arbeitsstätten von Gesundheitsdienstleistern, namentlich chirurgische und 
orthopädische Arbeitsstätten.
Lagerung und Transport: Die Implantate müssen vor Deformationen und Kratzern geschützt werden, bei der 
Manipulation mit ihnen ist jeglicher Kontakt mit Metallgegenständen und Chemikalien zu vermeiden. 

Vorbereitung zur Reinigung: Keine besonderen Anforderungen. 
Reinigung – automatisiert: Die Instrumente werden in die das Reinigungs-Desinfektionsgerät (RDG) so hineingelegt, 
dass die Gelenke offen sind, damit das Wasser aus den Hohlräumen und Öffnungen hinauslaufen kann. Der Wasch- und 
Spülzyklus wird völlig durchlaufen. Nach dem Entnehmen werden die Instrumente, speziell die Hohlräume und Öffnungen 
dieser auf das Reinigungsergebnis hin kontrolliert. Falls es notwendig ist, wiederholt man den ganzen Zyklus oder die 
Instrumente werden manuell gereinigt. 
Reinigung – manuelle: Die oberflächliche Verschmutzung des Instrumentes wird abgespült. Mit Hilfe einer Bürste 
reinigt die Detergentlösung sämtliche Oberflächen so, dass sichergestellt wird, dass die einschwenkbaren Instrumente in 
der offenen wie auch geschlossenen Position gereinigt werden. Es wird unter fließendem Wasser gespült, das Wasser muss 
durch die Hohlräume und Öffnungen so durchfließen, dass sie wiederholt gefüllt und geleert werden können. 
Desinfektion: Es wird empfohlen, entweder eine Spüleinrichtung und thermische oder thermotechnische Desinfektion, oder 
manuelle Reinigung der Instrumente nach chemischer Desinfektion mit einem Mittel mit viruzider Wirkung durchzuführen, wobei 
hier beide Etappen verbunden werden können, in dem man Desinfektionsmittel mit kombinierter Reinigungswirkung verwendet. 
Die Desinfektionsmittel können im Einklang mit den Hinweisen auf dem Etikett benutzt werden. Bei der Vorbereitung der 
Desinfektions– und Reinigungslösungen muss die angegebene Vorgangsweise des Herstellers eingehalten werden. Instrumente, 
die zur Demontierung bestimmt sind, werden zerlegt und jeder Teil wird weiter als einzelnes Instrument betrachtet.
Empfohlene Mittel: Sekusept Pulver, NeodisherseptoMED
Trocknen: Falls das Trocknen Zyklusbestandteil der Spül- und Desinfektionseinrichtung ist, so sollte die Temperatur nicht 
120 °C überschreiten. 
Wartung: Auf die metallischen Gelenke und die Drehbolzen des Instrumentes wird eine kleine Menge Schmiermittel für 
chirurgische Anwendung aufgetragen (z.B. auf Basis eines Paraffinöls, Silikonschmiermittel sind nicht geeignet). Teile des 
Instrumentes, die nach der Demontierung separat gereinigt werden, werden wieder zusammengesetzt. Eine Kontrolle 
und Funktionsüberprüfung wird durchgeführt. Stumpfe oder beschädigte Instrumente werden ausgesondert. 
Kontrolle und Funktionsüberprüfung:
Schwenkbare Instrumente: Überprüfen Sie Beweglichkeit der Gelenke. Diese sollte „reibungsarm“ vollzogen werden 
können. Funktionen der Schließmechanismen (Einrasten) werden kontrolliert. 
Sämtliche Instrumente: Visuell wird überprüft, ob sie nicht beschädigt oder abgenutzt sind. Schneidekanten sollen ohne 
Ritzen und glatt sein.
Es wird überprüft, ob es bei den langen, schmalen Instrumenten (insbesondere bei den schwenkbaren Instrumenten) 
nicht zur Verstauchung oder Distorsion kam. Ist das Instrument Bestandteil einer größeren Aufstellung, so wird die 
Aufstellung mit den paarigen Teilen überprüft. Stumpfe oder beschädigte Instrumente werden ausgesondert
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Verpackung: Es kann standardgemäßes Verpackungsmaterial verwendet werden. Es muss sichergestellt werden, 
dass die Verpackung ausreichend groß ist, damit das Instrument ohne Beanspruchung der Verschlüsse hineinpasst. Die 
Instrumente werden einzeln in die Verpackungen oder Schalen gelegt, die später verschlossen werden (Schnittkanten 
müssen geschützt werden). 
Sterilisierung: Wir empfehlen Strahlinstrumente separat von Instrumenten aus einem anderen Material (Titan, 
Kunststoff, Keramik) zu sterilisieren, so fern diese nicht direkt ihr Bestandteil sind. Ist in den speziellen Hinweisen 
nicht anderes angeführt, so wird die Sterilisierung mit feuchter Wärme in einem Dampfsterilisator, der mit einem 
antibakteriellen Filter ausgestattet ist, durchgeführt, bei einer Temperatur von 121 °C, Überdruck 205 kPa im Zeitraum von 
20 Minuten oder bei einer Temperatur 134 °C, Überdruck 304 kPa im Zeitraum von 10 Minuten. 
Ist im speziellen Hinweis eine Empfehlung auf Heißluftsterilisierung angegeben, so wird sie bei Zwangsluftzirkulation 
bei einer Temperatur von 160 °C im Zeitraum von 60 Minuten oder bei einer Temperatur von 170 °C im Zeitabschnitt 
von 30 Minuten oder bei 180 °C und einer Zeit von 20 Minuten durchgeführt, so fern nicht anders angegeben. Der 
Heißluftsterilisator wird nach Zyklusabschluss erst nach einer Abkühlung auf wenigstens 80 °C geöffnet. 
Lagerung: Eingepackte Produkte werden in trockenen und sauberen Räumen ohne extreme Temperaturen und 
Feuchtigkeit, außerhalb der Reichweite des direkten Sonnenlichts gelagert.
Weitere Informationen: Bei der Sterilisierung mehrerer Instrumente in einem autoklaven Zyklus wird sichergestellt, 
dass nicht die maximale Befüllung des Sterilisators überschritten wird. 
Zur Lagerung, zum Transport und zur Sterilisierung der medizintechnischen Mittel können Kassetten, Schachteln, Netze, 
Ständer benutzt werden. Nichtgelöcherte Schachteln und Netze mit Deckeln können nicht als Verpackungsmaterial (Container) 
benutzt werden, das zur Sterilisierung der medizintechnischen Mittel bestimmt ist. Öffnen Sie diese vor der Sterilisierung. 

Die Firma MEDIN, a.s., validierte die oben angeführten Reinigungs-, Desinfektions-, Trocknungs- und Sterilisierungsverfahren. 
Durch die Validierung wurden diese Verfahren als geeignet zur Vorbereitung medizinischer Gesundheitsmittel zur 
wiederholten Anwendung anerkannt. Der Nutzer ist für die Sicherstellung des benötigten Materials, der Ausstattung und des 
Trainings der Beschäftigten im Einklang mit diesen vorgeschriebenen Verfahrensweisen verantwortlich, um ein erwünschtes 
Ergebnis zu erreichen. Der Nutzer kann auch andere Verfahrensweisen anwenden, muss diese aber in Erwägung ziehen und 
die Wirkung der Verfahrensweisen in Bezug zu potentiellen unerwünschten Folgen in Betracht nehmen.
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