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'Ελεγχοò, συντÞρηση, καταμÝτρηση και διευθÝτηση
νεχειρουρ ιων
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Μαρ ΣτυλιανÞ, ΔημÞτρ

υτικÞ ΔιεýθυνσΝοσ
º4ι9ι2020

Ο Ýλεγχοò, η συντÞρηση, η καταμÝτρ üρωνσε ιαδε ιΚων Set, Φιεδ υθÝτσ Κα ηση χι ιρου ργ εργαλεßων,η η η

τ ειδικüτ τεò που αφο και üλα τατο οχεtρου επε εων, για

κλειστÜ κουτιÜ (conτainer) με φßλτρα, μετα}ιλικοß δßσκοι διÜτρητοι και θÞκεò διαφüρων

διαστÜσεων
5, Χαρτß απορροφητικü δßσκων, διαστÜσεων 25χ3Oòm και 30χ50 cm,

6. Λßστα καταμÝτρησηò με κωδικοýò εργαλεßων
7, Εσωτερικοß χημικοß δεßκτεò για την Ýνδειξη και απüδειξη τηò αποστεßρωσηò.

8. SET βελονþν με διÜφορα νοýμερα και εßδη.
9. ,Εντυπο ελÝγχου για καταμÝτρηση εργαλεßων πριν Και μετÜ την επÝμβαση,

10. χαρτß αδιÜβροχο αποστεßρωσηò διαÞüρων διαστÜσεων (1-mxlm, ].,20x]-.20m, 80cmx8Ocm,

1mx1",40m)

11, Διπλü πανß για εξωτερικÞ συσκευασßα των set εργαλεßων.

12. Εξωτερικο ß δε ßκτεò αποστε ßρωση ò (ταινßεò αυτοκüßý,ητεò)

1,

2,

3.

4.

υ κλπ)σΚου οò,13. ΚατÜλληλη ενδυ

Η μερÞσιοò καταμερισμüò εργασßαò
ΠÜγκοι εργασßαò
ΛÜδι λιπαντικü

1. Γßνεται οπτικüò Ýλεγχοò στα εργαλεßα που Ýχουν

καθαριαεß στα πλυντÞρια Þ στα χÝρια, λιπαßνονται,
απομακρýνονται τυχüν υπολεßμματα, με νερü υπü

πßεση και πεπιεσμÝνο αÝρα(στα αυλοφüρα).
2, Γßνεται ταξινüμηση και καταμÝτρηση ανÜ εßδοò

σýμφωνα με την λßστα καταμÝτρησηò με κωδικοýò

1. Για την περßπτωση που το εργαλεßο
Ýχει βλÜβη, Þ χρειÜζεται συντÞρηση και
απομÜκρυνση ουσιþν που Ýχουν

παραμεßνει

2. Για την ομαδοποßηση των εργαλεßων
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εργαλεßων, σε set , διαÞüρων χειρουργικþν
επεμβÜσεων, για üλεò τιò ειδικüτητεò που αÞοροýν το

χειρουργεßο
3. Γßνεται διευθÝτηση (τοποθÝτηση) των εργαλεßων σε

δßσκουò - κοντÝινερ- θÞκεò

4, Στο κοιιτß αποσΕεßρωσηò που θα συσκευαστοýν τα
εργαλεßα, τοποθετε ßται απορροφ ητικü χαρτß,

5. Τοποθετεßται Εσωτερικüò χημικüò δεßκτηò για την

Ýνδειξη και απüδειξη τηò αποστεßρωσηò.
6. Γßνεται συμπλÞρωση του set εργαλεßων (üπου

χρειÜζεται) με SEτ βελονþν σε διÜφορα νοýμερα
και εßδη(ιστþν και δÝρματοò).

7. Το περιεχüμενο του σετ εντυπþνεται σε Ýντυπο
ελÝγχου καταμÝτρησηò εργαλεßων

8. Το πακÝτο συσκευÜζεται με αδιÜβροχο χαρτß
αποστεßρωσηò εσωτερικÜ και εξωτερικÜ με διπλü
πανß (οθωνοκατοχο). Τα πακÝτα επικολλοýνται με
εξωτερικοýò χη μικοýò δεßκτεò (αυτοκüλλητεò
ταινßεò). ¶σπρεò για πÜνινη επιφÜνεια και μπλε για
χÜρτινη επιφÜνεια,

9. ΑναγρÜφεται σΓο set, η ονομασßα του, η

η μερομηνßα αποστεßρωσηò, η χειρουργικÞ
ειδικüτητα και το τμÞμα διÜθεσηò του υλικοý,

1-0, Ο οριζüμενοò ΝοσηλευτÞò καταγρÜφει ενυπüγραφα
τα set που διευθετεß η σιωò

ανÜ σετ με τσεκÜρισμα σßη λßστα για
την αποÞυγÞ λαθþν

3. ΑποφυγÞ λαθþν κατÜ την διευθÝτηση

χειρουργικþν εργαλεßων, σε set,
διαφüρων χειρουργικþν επεμβÜσεων,

για üλεò τιò ειδικüτητεò
4. ΑποφυγÞ υγρασßαò (για να

απορροÞÞσει την υγρασßα απü
τον κλιβανισμü)

5. Για την ιχνηλασιμüτητα τηò
αποστεßρωσηò (αποδεικτικü στοιχεßο)

6. Για την ολοκλÞρωση και λειτουργικÞ
επÜρκεια του σετ

7. Για τον Ýλεγχο πριν και μετÜ την

επÝμβαση, (υπογρÜφεται απü το

οριζüμενο προσωπικü που
διευθÝτησε το set, με σýνολο
εργαλεßων και η μερομηνßα.

8. ΑσÞÜλεια συσκευασßαò και
αποδεικτικü αποστεßρωσηò των
παραμÝτρων θερμοκρασßαò και ατμοý

9. Ταυτοποßηση σετ και αναγνþριση

χρÞσηò
1Ο, ΑνÜληψη ευθýνηò
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2.ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΟΥΣ.ΜΠΑΝΟΥΣΗ Α. ΠΡΑΚΤΙΚΑ

2οΕΛΛΗΝο-κγπΡιΑκο ΣγΝΕΔΡιο πΕΡιΕΓχΕιΡΗτικΗΣ ΝοΣΗΛΕγτικΗΣ,15οπΑΝΕΛΛΗΝιο ΣγΝΕΔΡιο
ΣΥΔΝοΧ,5οΣΥΝ ΕΔΡιο ΚΥΣΥΔΝοΧ 3-6 ΝοΕΜ ΒΡιοΥ 2οο5.

3,ΣγΝΤΗΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟγΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ_ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ
ΠΡοιοΝΤΩΝ.ΠΡΑΚΤιΚΑ ΑΠο 19ο ΠΑΝΕΛΛΗΝιο ΣγΝΕΔΡιο ΝοΣΗΛΕΥτΩΝ ΧΕΙΡογΡΓΕιογ,ΡοΔοΣ,
οΚΤΩΒΡιοΣ 2008.
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