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1. Pokyny pro čištění a dekontaminaci nástrojů NuVasive 
Výrobce: NuVasive Metoda: Ruční a automatické čištění 

Prostředky: Veškeré chirurgické nástroje NuVasive dodávané s našimi chirurgickými implantačními a nástrojovými systémy. 

Tyto pokyny jsou v souladu s normami AAMI TIR12, AAMI TIR30 a ISO 17664 a jsou určeny jako doplněk ke stávajícím čisticím a dezinfekčním 
protokolům. Používáním těchto pokynů se nijak neodstraňuje ani neomezuje úplná odpovědnost koncového uživatele za čistotu a sterilitu veškerých 
chirurgických prostředků v daném zdravotnickém zařízení. Tato příručka se týká chirurgických nástrojů NuVasive dodávaných s našimi chirurgickými 
meziobratlovými a fixačními systémy. Nevztahuje se na příslušenství systémů NVM5, sterilní jednorázové příslušenství a nástroje ani na implantáty 
NuVasive. Tyto pokyny se musí dodržet před sterilizací prostředků. 

Varování a bezpečnostní 
opatření 

U všech nástrojů NuVasive se doporučuje použít enzymatické čisticí prostředky s neutrálním pH, s výjimkou následujícího:  
K čištění nerezové oceli a polymerových nástrojů v zemích, kde je to vyžadováno zákonem nebo místními předpisy, popř. tam, 
kde jsou obavy týkající se prionových onemocnění, jako je CJD a jakékoli známé přenosné patogenní látky, lze použít alkalické 
prostředky s pH rovným nebo větším než 12. 
Vždy se řiďte pokyny dodanými výrobcem čisticích prostředků, popř zařízení používaných k čištění chirurgických nástrojů 
NuVasive. 
Před každým použitím a po každém čisticím cyklu by se měly nástroje důkladně prohlédnout, zda nejsou zlomené, opotřebené 
nebo poškozené. Poškozené nebo nefunkční nástroje by se měly vrátit zástupci společnosti NuVasive k výměně. Poškozené 
nástroje by se měly očistit a sterilizovat podle těchto pokynů, a to před vrácením společnosti NuVasive. 
Veškeré nástroje z nerezové oceli nebo polymerů, které mohly být vystaveny přenosným patogenním látkám, například mimo 
jiné Creutzfeldt-Jakobově nemoci (CJD) by se měla zpracovat dle dekontaminačního protokolu zdravotnického zařízení pro 
priony. Spojte se se Střediskem pro kontrolu nemocí, příp. se Světovou zdravotnickou organizací, kde dostanete nejnovější 
informace o přenosu a deaktivaci CJD nebo jakéhokoli jiného přenosného patogenního agens. 

Sady nástrojů NuVasive obsahují zbarvené titanové nástroje, zbarvené hliníkové nástroje a nástroje se zbarvenými hliníkovými 
rukojeťmi, které by se měly čistit pouze pomocí málo pěnivého enzymatického čisticího prostředku s neutrálním pH. Retraktor 
MaXcess nože retraktoru MaXcess obsahují hliníkové součásti, které by měly být také čištěny pouze pomocí málo pěnivých 
enzymatických čisticích prostředků s neutrálním pH. 

Nepoužívejte čisticí materiály, kterými by se mohl povrch nástrojů poškrábat, protože by mohlo dojít k oxidaci.  
Když čistíte a zpracováváte chirurgické nástroje NuVasive, vždy noste ochranné pracovní pomůcky (OPP) definované v 
zásadách a postupech daného zdravotnického zařízení. 
Zdravotnické zařízení musí dodržovat všechny zákony a nařízení v zemích, kde jsou požadavky na opakované zpracování 
přísnější, než je definováno v těchto pokynech. 

Omezení a opakované 
zpracování 

Opakované zpracování, jak je definováno v tomto dokumentu, a čisticí a sterilizační pokyny definované v „návodu k použití“ 
dodávaném s každou sadou nástrojů NuVasive by měly mít pouze malé dopady na opakované použití a životnost prostředků 
popsaných v tomto dokumentu. Konec životnosti každého nástroje se musí určit je prohlídkou po cyklu zpracování. Poškozené 
nebo nefunkční nástroje by se měly vrátit zástupci společnosti NuVasive k výměně. 

Pokyny  
Veškeré nástroje musí být před sterilizací a zavedením do sterilního chirurgického pole nejprve důkladně očištěny pomocí následujících validovaných 
metod popsaných níže. 

Účel použití: Znečištěné nástroje by se měly ještě na místě použití otřít od viditelných nečistot, a pak by se měly přesunout do centrální 
čistící a sterilizační jednotky. Odstraňte nadměrné znečištění a zbytky jednorázovým hadříkem nebo papírovými utěrkami. 
Společnost NuVasive doporučuje provést před sterilizací kombinaci důkladného manuálního a automatického čištění 
chirurgických nástrojů. Složité nástroje (nástroje, které mají více než jeden kus, malé otvory, kanyly, pohybující se části nebo 
otvory se závitem) vyžadují důkladnější režimy čištění, které jsou popsány v tomto postupu čištění. 
Před manuálním čištěním se doporučuje namočení nástrojů. 

Příprava na 
dekontaminaci 

Nástroje by se měly očistit, jakmile je to praktické, aby se zajistilo jejich snadné očištění podle postupů daného zdravotnického 
zařízení pro kontrolu infekcí a pro nakládání s nebezpečným odpadem.  
1. Před namočením nástrojů do enzymatického čisticího roztoku nástroje opláchněte pod studenou tekoucí kohoutkovou 

vodou a jednorázovou utěrkou otřete veškeré zbytky nečistot a tkáně. Při omývání studenou kohoutkovou vodou 
propláchněte všechny lumeny, prohlubně nebo štěrbiny. 

Poznámka: Různé nástroje jsou určeny k tomu, aby se při čištění rozebraly (označené číslem dílu začínajícího na „D“). U těchto 
nástrojů se prosím podívejte na doplňkové pokyny, v nichž jsou uvedeny kroky nutné pro rozebrání a složení daného nástroje. 
Nástroje, které nejsou určeny pro rozebrání (např. tělo retraktoru MaXcess) by se při čištění neměly rozebírat, protože by 
mohlo dojí k jejich poškození.  
Další pokyny pro rozebrání získáte od zástupce společnosti NuVasive. 

Čištění: Manuální Doporučené vybavení: Malé, střední a velké nylonové kartáče, „K“-drát vhodné velikosti dodaný v sadách chirurgických nástrojů 
NuVasive, jednorázový hadřík nepouštějící vlákna nebo houba a málo pěnivý bezfosfátový čisticí roztok s neutrálním pH 
(například MetriWash nebo podobný, jako například Prolystica Ultra Concentrate Neutral Detergent). 

2. Pomocí teplé kohoutkové vody připravte podle doporučení výrobce enzymatický čisticí roztok, například MetriZyme. Dejte 
nástroje v otevřené pozici (dle toho, jak je to nejvhodnější) do čerstvého enzymatického čisticího roztoku a nechte je 
namočené nejméně 50 sekund. Během namočení s nástroji pohybujte v celém rozsahu pohybu (jak je to vhodné dle 
specifického nástroje), a umožněte úplnou penetraci roztoku do nástroje. Nástroje, které jsou určeny k rozebrání, by se 
měly před čištěním rozebrat. Nástroje, které se nerozebírají, mohou vyžadovat delší namočení. 

3. Po 50 vteřinách namočení nástroje vytáhněte a otřete nečistoty a zbytky tkání pomocí jednorázové utěrky. Poté nástroje 
umístěte do čerstvého enzymatického čisticího roztoku s teplou kohoutkovou vodou. Kartáčem s jemnými štětinami 
vydrhněte celý povrch nástroje. Pohybujte nástroji v celém rozsahu pohybu a přitom vydrhněte všechny těžko přístupné 
části. Pomocí sterilní stříkačky a kartáče na lumeny očistěte těžko přístupné oblasti nástroje a z každého konce nástroj 
opláchněte minimálně 60 ml roztoku. 

4. Vyjměte nástroje z čisticího roztoku a opláchněte je pod RO/DI vodou minimálně 30 vteřin a přitom pohybujte s jejich 
funkčními prvky. Pomocí sterilní stříkačky propláchněte všechny těžko přístupné oblasti na obou koncích nástroje 
minimálně 60 ml roztoku. 
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Automatické čištění a 
dezinfekce 

Doporučené vybavení: Ultrazvuková čistička pro zdravotnické provozy (například ultrazvukový čisticí systém Steris Caviwave nebo 
ekvivalentní), enzymatický čisticí roztok, který je kompatibilní s nerezovou ocelí, plasty a měkkými kovy včetně hliníku (například 
enzymatický roztok MetriZyme nebo ekvivalentní, například Prolystica Ultra Concentrate Enzymatic Cleaner), myčka / dezinfektor 
pro zdravotnické provozy schopný omývání nebo proplachování při teplotách 95 °C (203 °F), s nastavitelnou dobou cyklu, s 
nastavitelnou teplotou, s nastavitelným tlakem pro různé druhy nečistot, s vodní filtrací pro nastavení kvality vody a 
automatickým vstřikováním čisticího prostředku pro řízení koncentrace roztoku (například jednokomorová myčka-dezinfektor 
Steris AMSCO Reliance 444 nebo ekvivalent), málo pěnivý, bezfosfátový čisticí roztok s neutrálním pH (například MetriWash 
nebo ekvivalentní, jako například Prolystica Ultra Concentrate Neutral Detergent). 

Poznámka: Určité čisticí roztoky, například ty, které obsahují bělidlo nebo formalín, mohou určité prostředky poškodit a nesmí 
se používat. 

Všechny nástroje se musí před automatickým čištěním manuálně očistit, jak je to předepsáno výše, aby se zajistila co nejlepší 
čistota a před sterilizací se odstranily zbytky krve a tkání. 

5. Použijte málo pěnivý, bezfosfátový čisticí roztok s neutrálním pH a připravte ho do ultrazvukové jednotky podle doporučení 
výrobce s využitím teplé kohoutkové vody. Nechte nástroje čistit ultrazvukem 10 minut. Nástroje by se měly do lázně 
správně umístit, aby se maximalizovalo čištění a nedošlo k poškození nebo nepřirozené poloze nástrojů a jejich součástí.  

6. Vyjměte nástroje z čisticího roztoku a opláchněte je pod vlažnou RO/DI vodou minimálně 30 vteřin a přitom pohybujte s 
jejich funkčními prvky. Pohybujte nástroji v celém rozsahu pohybu a přitom oplachujte a proplachujte všechny těžko 
přístupné části pomocí sterilní stříkačky na obou koncích nástroje minimálně 60 ml roztoku. 

7. Nástroje přesuňte do myčky ke zpracování. Nástroje umístěte tak, aby se umožnil dobrý odtok kapaliny. Níže je popsán 
validovaný a doporučený cyklus: 

Fáze Recirkulační čas Teplota vody Typ a koncentrace čisticího prostředku 
(Pokud se vás týká) 

Předmytí 2 minuty 
Studená kohoutková 

voda Nevztahuje se 

Enzymatický 
oplach 2 minuty 

Horká kohoutková 
voda 

MetriZyme, (7,8 ml/l) nebo ekvivalentní 
(podle pokynů výrobce) 

Oplach 2 minuty 
65,5 °C (nastavená 

hodnota) 
MetriWash, (7,8 ml/l) nebo ekvivalentní 

(podle pokynů výrobce) 
PURW oplach 1 minuta 43 °C Nevztahuje se 

Sušení 15 minut 90 °C Nevztahuje se 

8. Nástroje osušte pomocí čistého hadříku nepouštějícího vlákna. 

Údržba a prohlídka Vizuálně nástroje prohlédněte a postupujte přitom dle pokynů pro čištění předepsaných výše. Před zahájením sterilizace 
zajistěte, aby na nástroji nebylo žádné viditelné znečištění. Pokud si při vizuální kontrole všimnete možného znečištění, 
opakujte kroky pro čištění uvedené výše. Jinak se spojte se zástupcem společnosti NuVasive – znečištěné nástroje by se 
neměly používat a měly by se vrátit společnosti NuVasive. 
Všechny pohyblivé části nástrojů by měly být dobře namazány. Dbejte na to, abyste používali chirurgická mazadla, a nikoli 
průmyslové oleje. 

Poznámka: Určité čisticí roztoky, například ty, které obsahují bělidlo nebo formalín, mohou určité nástroje poškodit a nesmí se 
používat. 
Pokud chcete získat další informace týkající se čištění a sterilizace chirurgických nástrojů NuVasive, spojte se s místním 
zástupcem společnosti NuVasive. 

Balení: Nástroje by se měly umístit na vhodné sterilizační tácy, každý nástroje na své určené místo. Jednotlivé poškozené nebo 
nefunkční nástroje by se měly vrátit zástupci společnosti NuVasive k výměně. Sterilizační tácy by se měly dát do příslušných 
přepravních nádob dodávaných společností NuVasive pro zaslání nebo odběr nástrojů. 

Sterilizace: Sterilizační parametry jsou uvedeny v návodu k použití dodaném spolu s nástroji. Některé sady nástrojů NuVasive budou 
vyžadovat doby cyklu, které mohou překračovat čas běžně vyžadovaný v pokynech výrobce sterilizátorů.  
Sady nástrojů NuVasive jsou speciálně určeny pro maximalizaci kontaktního povrchu nástroje při sterilizaci. Všechny nástroje 
dejte před sterilizací na jejich určené místo a správně je zorientujte.  

Skladování: Zabalené a sterilizované nástroje se musí skladovat pouze v prostorách, které poskytují ochranu před prachem, vlhkostí, 
hmyzem a teplotními výkyvy. 

Je odpovědností zpracovatele, aby zajistil, že zpracování aktuálně prováděné pomocí konkrétního zařízení, materiálů a vyškoleného personálu v daném 
provozu přinese kýžené výsledky. Za běžných okolností to vyžaduje validaci a rutinní monitorování procesu ve zpracovatelském zařízení. 

 

2. Pokyny pro sterilizaci implantátů a nástrojů NuVasive 
 

Tyto sterilizační pokyny se nevztahují na implantáty a nástroje, které jsou dodávány sterilní.  

Všechny nástroje a implantáty se dodávají nesterilní a před použitím se museí sterilizovat. Všechny součásti jsou sterilizovatelné v parním autoklávu pomocí 
standardních nemocničních postupů.  

Implantáty a nástroje lze sterilizovat pomocí poskytnutých otevřených táců nebo uzavřených táců Case Medical SteriTite, uzavřených táců Aesculap 
(standardních nebo s víkem PrimeLine) a uzavřených táců One Tray. Malé koše, tácy a další příslušenství, zvláště toho kryty nebo víky, nedodaných 
společností NuVasive pro konkrétní systém, by se neměly používat. Pro použití s výrobky společnosti NuVasive jsou validovány pouze standardní otevřené 
tácy NuVasive, uzavřené tácy Case Medical SteriTite, uzavřené tácy Aesculap (standardní nebo s víkem PrimeLine) a uzavřené tácy One Tray.  

Pro standardní otevřené tácy by před umístěním do autoklávu měly být prostředky zabalené do sterilizačního zábalu schváleného úřadem FDA.  

Informace o uzavřených tácech najdete v příslušných návodech k použití dodávaných výrobcem uzavřeného tácu. 
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U správně fungujícího a kalibrovaného parního sterilizátoru lze účinné sterilizace dosáhnout pomocí následujících parametrů: 

Metoda: Pára Metoda: Pára 
Cyklus: Podtlak Cyklus: Podtlak 
Teplota: 132 °C (270 °F) Teplota: 134 °C (273 °F) 
Doba expozice: 4 minuty Doba expozice: 3 minuty 
Minimální doba sušení*: 30 minut Minimální doba sušení*: 30 minut 
Minimální doba sušení pro EXMICROINS: 
70 minut 

Minimální doba sušení pro EXMICROINS: 
70 minut 

Minimální doba vychladnutí: 40 minut Minimální doba vychladnutí: 40 minut 

* Doba sušení je doba, po kterou se pára odstraňuje z komory a tlak v komoře se sníží, aby se umožnilo odpaření kondenzátu z náplně buď prodlouženým 
odsáváním nebo vstřikováním a extrakcí horkého vzduchu nebo jiných plynů. Doba sušení se může lišit v závislosti na konfiguraci náplně, způsobu zabalení 
a materiálu. Proces sušení se proto může opakovat, pokud je na zábalu a/nebo jiných nástrojích přítomna vlhkost. 

Implantáty sterilizujte vždy ve zcela složené pozici (kde to lze provést). Neprovádějte náhlé ochlazení součástí prostředku. Před použitím se ujistěte, že 
všechny funkce jsou v pořádku.  

Kromě toho provádějte pravidelné prohlídky nástrojů, zda nejsou opotřebené a poškozené, například korozí nebo u nich nedošlo k vyblednutí. Nástroje, 
které již nejsou funkční nebo které vykazují známky nadměrného opotřebení, vraťte společnosti NuVasive. 

Před zahájením operace zkontrolujte, zda jsou všechny nástroje správně složeny a že všechny nástroje i implantáty jsou nepoškozené. 
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