
INSTRUKCJA BHP
PRZY MYCIU I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Niniejsza instrukcja BHP dotyczy zasad postępowania
podczas procesu ręcznego lub maszynowego dezynfekcji

i mycia skażonych narzędzi oraz sprzętu medycznego
w praktykach lekarskich, stomatologicznych,

laryngologicznych lub zakładach opieki zdrowotnej.
 

 UWAGI OGÓLNE
Każdy pracownik  powinien zapoznać się  z  procedurami1.
postępowania  obowiązującymi  przy  czynnościach
związanych  z  materiałem  biologicznym.
Do mycia i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętu medycznego2.
może zostać dopuszczony pracownik, który:

posiada odpowiednie kwalifikacje,a.
został  przeszkolony w zakresie technologii  i  obsługib.
urządzenia  (w  przypadku  maszynowego  procesu
dezynfekcji),
posiada aktualne badania lekarskie,c.
zapoznał  się  z  przepisami  bezpieczeństwa i  higienyd.
pracy,
przeszedł przeszkolenie ogólne,e.
przeszedł instruktaż stanowiskowy,f.
przyjął zalecane szczepienia ochronne,g.
cechuje się wysoką sprawnością psychofizyczną.h.

Pracownik przystępujący do mycia i dezynfekcji narzędzi3.
i  sprzętu  medycznego jest  zobowiązany  do  stosowania
środków ochrony indywidualnej:

fartuch ochronny,a.
rękawice ochronne,b.
okulary ochronne,c.
maska ochronna,d.
obuwie antypoślizgowe.e.

Zabrania  się  przystępowania  do  pracy  pod  wpływem4.
alkoholu,  narkotyków,  środków odurzających lub leków,
mogących oddziaływać na zdolność reakcji.
Nie  należy  podejmować  pracy,  jeżeli  występują5.
jakiekolwiek  wątpliwości,  co  do  jej  bezpiecznego
wykonania.

NALEŻY  ZACHOWAĆ  SZCZEGÓLNĄ  OSTROŻNOŚĆ
PRZY  PRACY  Z  NARZĘDZIAMI   I  SPRZĘTEM
MEDYCZNYM  ZE  WZGLĘDU  NA  SKAŻENIE
MATERIAŁEM  BIOLOGICZNYM.

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU
PREPARATU DEZYNFEKCYJNEGO

Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się  z  kartą1.
charakterystyki stosowanego preparatu dezynfekcyjnego.
Do  wanny  lub  innego  pojemnika  przeznaczonego  do2.
dezynfekcji  należy odmierzyć zimną wodę wodociągową
w  objętości  odpowiedniej  do  przewidywanej  ilości
narzędzi.
Należy  przygotowywać  roztwór  roboczy  wybranego3.
preparatu,  w  stężeniu  odpowiadającemu  planowanemu
czasowi dezynfekcji.
Na wannie  lub innym pojemniku do dezynfekcji  należy4.
umieścić informację dotyczącą nazwy preparatu, stężenia,
czasu  przygotowania  roztworu  oraz  nazwisko  osoby
przygotowującej.

 DEZYNFEKCJA
Bezpośrednio  po  użyciu  należy  umieścić  narzędzia1.
w przygotowanym roztworze preparatu dezynfekcyjnego.
Narzędzia składane należy rozłożyć.2.
Narzędzie  umieszczać  w  roztworze  ostrożnie,  unikając3.
rozchlapywania płynu oraz kontaktu preparatu ze skórą.
Narzędzia powinny być całkowicie zanurzone, rozłożone.4.
Należy usunąć pęcherze powietrza.
Wannę lub pojemnik nakryć.5.
Po upływie zalecanego (wybranego) czasu działania wyjąć6.
narzędzia  z  roztworu  unikając  kontaktu  preparatu  ze
skórą.
Narzędzia należy wypłukać wodą o jakości  co najmniej7.
wody pitnej.

 MYCIE
Mycie ręczne przeprowadza się w specjalnie do tego celu1.
przeznaczonych  pomieszczeniach  w  zlewozmywaku  2-
komorowym lub wydzielonym do tego celu zlewozmywaku
2-komorowym znajdującym się w gabinecie.
 Narzędzia  należy  myć  pojedynczo,  w  ciepłej  wodzie,2.
stosując szczotki przeznaczone wyłącznie do tego celu.
Po  zakończeniu  mycia  użyte  szczotk i  należy3.
zdezynfekować, wypłukać i wysuszyć.
Narzędzia należy wypłukać wodą o jakości  co najmniej4.
wody pitnej i osuszyć.

      DEZYNFEKCJA I MYCIE W MYJCE
ULTRADŹWIĘKOWEJ

Narzędzia należy umieścić  w przygotowanym roztworze1.
preparatu  myjąco-dezynfekcyjnego  w  myjce
ultradźwiękowej.
Narzędzia składane należy rozłożyć.2.
Narzędzie  umieszczać  w  roztworze  ostrożnie,  unikając3.
rozchlapywania płynu oraz kontaktu preparatu ze skórą.
Narzędzia powinny być całkowicie zanurzone.4.
Należy zakryć pojemnik myjki ultradźwiękowej i uruchomić5.
myjkę.
Po  upływie  zalecanego  (wybranego)  czasu  działania6.
należy wyjąć narzędzia z roztworu
i  wypłukać  wodą  o  jakości  co  najmniej  wody  pitnej7.
i osuszyć.
Po zakończeniu mycia i dezynfekcji narzędzi wylać roztwór8.
z  myjki  u l tradźwiękowej  a  następnie  umyć  ją
i  dezynfekować.

 
Suche narzędzia zapakować w rękawy papierowo-foliowe

i przekazać do sterylizacji.
 
Po  zakończeniu  pracy  należy  przekazać  środki  ochrony
indywidualnej  wielokrotnego  użytku  celem  poddania  ich
zabiegom przywracającym właściwości ochronne.
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