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1. Instrukcja czyszczenia i odkażania narzędzi NuVasive 

Producent: NuVasive Metoda: Czyszczenie ręczne i automatyczne 

Wyroby: Wszystkie narzędzia chirurgiczne NuVasive dostarczane z systemami implantów i narzędzi chirurgicznych. 

Niniejsza instrukcja jest dostarczana zgodnie ze standardami AAMI TIR12 i AAMI TIR30 oraz normą ISO 17664, a jej celem jest uzupełnienie obowiązujących 
w szpitalu protokołów dotyczących czyszczenia i dezynfekcji narzędzi. Zastosowanie niniejszych wytycznych nie zwalnia użytkownika końcowego z 
odpowiedzialności za czystość i sterylność wszystkich wyrobów chirurgicznych używanych w placówce ani nie ogranicza tej odpowiedzialności. Niniejszy 
przewodnik ma zastosowanie tylko w przypadku narzędzi chirurgicznych NuVasive dostarczanych z systemami stabilizacji międzytrzonowej. Przewodnik nie 
ma zastosowania do akcesoriów systemu NVM5, sterylnych akcesoriów i narzędzi jednorazowego użytku oraz systemów implantów NuVasive. Przed 
sterylizacją wyrobów należy postępować zgodnie z niniejszą instrukcją. 

Ostrzeżenia i przestrogi Enzymatyczne środki czyszczące o neutralnym pH są zalecane do czyszczenia wszystkich narzędzi NuVasive. Środki 
zasadowe o pH równym 12 lub wyższym mogą być używane do czyszczenia narzędzi ze stali nierdzewnej i polimerów w 
krajach, w których jest to wymagane przez prawo lub lokalne przepisy, i/lub tam, gdzie występuje zagrożenie chorobami 
prionowymi, takimi jak choroba Creutzfeldta-Jakoba, lub jakimikolwiek innymi zakaźnymi czynnikami patogennymi. 

Zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta środków czyszczących i/lub wyposażenia używanego podczas czyszczenia 
narzędzi chirurgicznych NuVasive. 

Przed każdym użyciem oraz po cyklu czyszczenia należy dokładnie sprawdzić, czy narzędzia nie są zepsute, zużyte lub 
uszkodzone. Uszkodzone lub nieprawidłowo działające narzędzia należy zwrócić przedstawicielowi firmy NuVasive w celu ich 
wymiany. Przed zwrotem uszkodzonych narzędzi do firmy NuVasive należy je wyczyścić i wysterylizować zgodnie z niniejszymi 
wytycznymi. 

Wszystkie narzędzia ze stali nierdzewnej lub z polimerów, które mogły być narażone na kontakt z zakaźnymi czynnikami 
patogennymi, takimi jak m.in. choroba Creutzfeldta-Jakoba, powinny zostać odkażone zgodnie z procedurą odkażania 
stosowaną w danej placówce opieki zdrowotnej w przypadku chorób prionowych. W celu uzyskania najbardziej aktualnych 
informacji na temat przenoszenia oraz dezaktywacji czynników patogennych wywołujących chorobę Creutzfeldta-Jakoba i inne 
choroby zakaźne należy się skontaktować z CDC (amerykańskim ośrodkiem nadzoru nad chorobami) i/lub ze Światową 
Organizacją Zdrowia. 

Zestawy narzędzi NuVasive zawierają kolorowe narzędzia aluminiowe oraz narzędzia z kolorowymi rączkami aluminiowymi, 
które powinny być czyszczone wyłącznie przy użyciu enzymatycznych, słabo pieniących środków czyszczących o neutralnym pH. 
Retraktor MaXcess i ostrza retraktora MaXcess zawierają elementy aluminiowe, które również powinny być czyszczone tylko przy 
użyciu enzymatycznych, słabo pieniących środków o neutralnym pH. 

Nie należy używać materiałów czyszczących, które mogą zarysować powierzchnię narzędzia z uwagi na ryzyko jej utlenienia.  

Podczas czyszczenia i innych procesów, którymi są poddawane narzędzia chirurgiczne NuVasive, należy zawsze korzystać 
z osobistych środków ochrony, określonych w procedurach i zasadach obowiązujących w danej placówce opieki zdrowotnej. 

Placówka opieki zdrowotnej musi przestrzegać przepisów i rozporządzeń dotyczących przygotowania narzędzi do ponownego 
użytku w krajach, w których są one bardziej surowe niż te określone w niniejszych wytycznych. 

Ograniczenia dotyczące 
przygotowania narzędzi 
do ponownego użytku 

Cykliczne wykonywanie procedury przygotowania narzędzi do ponownego użytku opisanej w niniejszym dokumencie oraz 
instrukcji czyszczenia i sterylizacji opisanej w „Instrukcjach użycia” (IFU) dostarczanych z każdym zestawem narzędzi NuVasive 
powinno mieć tylko nieznaczny wpływ na ponowne użycie i cykl życia wyrobów wymienionych w niniejszym dokumencie. 
Ocenę, czy cykl życia narzędzia został zakończony, należy przeprowadzić, sprawdzając każde narzędzie po cyklu 
przygotowania do ponownego użytku. Uszkodzone lub nieprawidłowo działające narzędzia należy zwrócić przedstawicielowi 
firmy NuVasive w celu ich wymiany. 

Instrukcje  

Przed sterylizacją i wprowadzeniem do sterylnego pola operacyjnego wszystkie narzędzia należy najpierw dokładnie wyczyścić, stosując opisane poniżej 
zatwierdzone metody. 

Miejsce użycia: Przed przekazaniem skażonych narzędzi do centralnej jednostki regeneracji w celu czyszczenia i sterylizacji należy je wytrzeć, 
usuwając z nich widoczne zabrudzenia. Usunąć zabrudzenia i pozostałości za pomocą ściereczek jednorazowego użytku lub 
papierowych ręczników. 

Firma NuVasive zaleca połączenie dokładnego ręcznego i automatycznego czyszczenia narzędzi chirurgicznych przed 
sterylizacją. Narzędzia złożone (narzędzia, które składają się przynajmniej z dwóch elementów, mają małe otwory, kaniule, 
ruchome części lub otwory gwintowane) wymagają stosowania bardziej rygorystycznych metod czyszczenia, które zostały 
opisane w niniejszej procedurze czyszczenia. 

Przed czyszczeniem ręcznym zaleca się namoczenie. 

Przygotowanie do 
odkażania 

Zgodnie z polityką kontroli zakażeń oraz procedurami zarządzania odpadami obowiązującymi w danej placówce narzędzia 
należy wyczyścić tak szybko, jak to tylko możliwe, aby ułatwić proces czyszczenia.  

1. Przed namoczeniem narzędzi w enzymatycznym roztworze czyszczącym przepłukać je bieżącą wodą i wytrzeć ręcznikiem 
jednorazowego użytku, usuwając ewentualne zanieczyszczenia lub pozostałości. Przepłukać wszystkie światła, pęknięcia 
lub szczeliny bieżącą chłodną wodą z kranu. 

Uwaga: wiele narzędzi należy rozłożyć przed czyszczeniem (są one oznaczone numerem części zaczynającym się od litery 
„D”). W przypadku tych narzędzi należy postępować zgodnie z dodatkową instrukcją, która wyjaśnia sposób ich rozłożenia  
i ponownego złożenia. Narzędzi nie przeznaczonych do demontażu (np. korpus retraktora MaXcess) nie należy rozkładać na 
czas czyszczenia, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie.  

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących demontażu należy skontaktować się z przedstawicielem firmy NuVasive. 
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Czyszczenie: Ręczne Zalecane wyposażenie: Małe, średnie i duże szczotki nylonowe, odpowiedniego rozmiaru przewód typu „K” dostarczony  
z zestawem narzędzi NuVasive, niepozostawiająca włókien ściereczka lub gąbka jednorazowego użytku oraz słabo pieniący 
roztwór czyszczący o neutralnym pH niezwierający fosforanu (np. MetriWash lub jego odpowiednik taki jak Prolystica Ultra 
Concentrate Neutral Detergent). 

2. Przygotować enzymatyczny roztwór czyszczący, taki jak MetriZyme, zgodnie z zaleceniami producenta, używając ciepłej 
bieżącej wody. Umieścić narzędzia w świeżym enzymatycznym roztworze czyszczącym w pozycji otwartej (o ile dotyczy)  
i namaczać przez minimum 50 sekund. Podczas namaczania wykonać pełny zakres ruchów narzędzi (dla konkretnego 
narzędzia), aby umożliwić pełne wniknięcie roztworu czyszczącego. Narzędzia przeznaczone do demontażu rozłożyć przed 
czyszczeniem. Narzędzia, których się nie rozkłada, mogą wymagać dodatkowego namaczania. 

3. Po 50 sekundach namaczania wyjąć narzędzia z roztworu i wytrzeć je za pomocą ręcznika jednorazowego użytku, 
usuwając ewentualne zanieczyszczenia lub pozostałości. Następnie włożyć narzędzia do świeżej kąpieli enzymatycznego 
roztworu czyszczącego, do przygotowania której użyto ciepłej bieżącej wody. Wyczyścić miękką szczotką całą powierzchnię 
narzędzia. Podczas szczotkowania należy wykonać pełny zakres ruchów narzędzi, aby wyszczotkować wszystkie trudno 
dostępne obszary. Użyć sterylnej strzykawki i szczotki do czyszczenia kanałów roboczych, aby wyczyścić trudno dostępne 
miejsca i przepłukać wszystkie końcówki narzędzi za pomocą co najmniej 60 ml cieczy. 

4. Wyjąć narzędzia z detergentu i opłukać, poruszając nimi przez przynajmniej 30 sekund w wodzie 
dejonizowanej/oczyszczonej metodą odwróconej osmozy. Używając sterylnej strzykawki, przepłukać strumieniem 60 ml 
cieczy każdy koniec narzędzia. 

Automatyczne 
czyszczenie i dezynfekcja 

Zalecane wyposażenie: Medyczne ultradźwiękowe urządzenie czyszczące (np. ultradźwiękowy system czyszczący Steris 
Caviwave lub jego odpowiednik), enzymatyczny środek czyszczący odpowiedni do zastosowania w przypadku stali nierdzewnej, 
tworzyw sztucznych i metali miękkich, w tym aluminium (np. MetriZyme Enzymatic Cleaner lub jego odpowiednik taki jak 
Prolystica Ultra Concentrate Enzymatic Cleaner), zmywarka/dezynfektor medyczny z funkcją utrzymywania temperatury mycia 
i spłukiwania wynoszącej 95°C/203°F, z dostosowaniem czasu trwania cyklu, regulatorami temperatury, regulatorami ciśnienia 
w zależności od stopnia zanieczyszczenia, z filtrowaniem wody w celu dostosowania jej jakości i z automatycznym wtryskiwaniem 
detergentu w celu kontroli stężenia roztworu (np. jednokomorowa myjka-dezynfektor Steris AMSCO Reliance 444 lub jego 
odpowiednik), słabo pieniący roztwór czyszczący o neutralnym pH niezawierający fosforanu (np. MetriWash lub jego odpowiednik 
taki jak Prolystica Ultra Concentrate Neutral Detergent). 

Uwaga: Niektóre środki czyszczące, np. takie, które zawierają substancje bielące lub formalinę, mogą uszkodzić niektóre 
wyroby i nie wolno ich używać. 

Przed jakimkolwiek automatycznym procesem czyszczenia wszystkie narzędzia należy czyścić ręcznie w sposób opisany 
powyżej w celu zapewnienia największej możliwej do osiągnięcia czystości oraz usunięcia pozostałości, krwi i tkanki przed 
sterylizacją. 

5. Używać słabo pieniącego roztworu czyszczącego niezawierającego fosforanu i o neutralnym pH przygotowanego w module 
sonikacji z użyciem bieżącej wody, zgodnie z zaleceniami producenta. Pozostawić narzędzia w module sonikacji na 
10 minut. Narzędzia umieścić w prawidłowy sposób, tak aby czyszczenie przebiegało optymalnie i nie doszło do 
uszkodzenia ani przemieszczenia narzędzi lub elementów.  

6. Wyjąć narzędzia z detergentu i opłukać, poruszając nimi przynajmniej przez 30 sekund w wodzie 
dejonizowanej/oczyszczonej metodą odwróconej osmozy, o temperaturze otoczenia. Podczas opłukiwania wykonać pełny 
zakres ruchów narzędzi i używając sterylnej strzykawki, przepłukać strumieniem min. 60 ml cieczy wszystkie trudno 
dostępne miejsca na końcu każdego z narzędzi. 

7. Przenieść narzędzia do aparatu myjącego w celu przetworzenia. Ustawić narzędzia w sposób umożliwiający ich prawidłowe 
odsączenie. Poniżej przedstawiono zatwierdzony i zalecany cykl: 

Faza Czas recyrkulacji Temperatura wody 
Rodzaj i stężenie detergentu  

(jeśli dotyczy) 

Mycie wstępne 2 minuty 
Zimna woda 

kranowa 
Nie dot. 

Mycie 
enzymatyczne 

2 minuty 
Ciepła woda 

kranowa 
MetriZyme, (8 ml/l) lub odpowiednik 
(zgodnie z instrukcją producenta) 

Mycie 2 minuty 65,5°C (nastawa) 
MetriWash, (8 ml/l) lub odpowiednik 

(zgodnie z instrukcją producenta) 

Płukanie PURW 1 minuta 43°C Nie dot. 

Suszenie 15 minut 90°C Nie dot. 

8. Wytrzeć narzędzia za pomocą czystej ściereczki niepozostawiającej włókien. 

Konserwacja i kontrola Należy przeprowadzić kontrolę wzrokową narzędzi po wykonaniu opisanej powyżej instrukcji czyszczenia. Przed przejściem do 
sterylizacji należy się upewnić, że narzędzia nie są zanieczyszczone w sposób widoczny. Jeżeli ewentualne zanieczyszczenia 
są nadal widoczne, należy powtórzyć procedurę czyszczenia. W przeciwnym razie należy się skontaktować z przedstawicielem 
firmy NuVasive — nie należy używać zanieczyszczonych narzędzi. Należy je odesłać do firmy NuVasive. 

Wszystkie ruchome części narzędzia należy dobrze nasmarować. Należy używać smarów do narzędzi chirurgicznych, a nie 
smarów przemysłowych. 

Uwaga: Niektóre środki czyszczące, np. takie które zawierają substancje bielące lub formalinę, mogą uszkodzić niektóre 
narzędzia i nie wolno ich używać. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z czyszczeniem i sterylizacją narzędzi chirurgicznych NuVasive należy 
skontaktować się z przedstawicielem firmy NuVasive. 

Opakowanie: Narzędzia należy umieścić w odpowiedniej kasecie do sterylizacji w miejscach na nie przeznaczonych. Pojedyncze uszkodzone 
lub nieprawidłowo działające narzędzia należy zwrócić przedstawicielowi firmy NuVasive w celu ich wymiany. Kasety do 
sterylizacji należy umieścić w odpowiednim opakowaniu transportowym dostarczonym przez firmę NuVasive w celu wysyłki  
lub odbioru. 
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Sterylizacja: Parametry sterylizacji są określone w instrukcjach użytkowania systemu, do którego dołączono narzędzia. Niektóre zestawy 
NuVasive wymagają dłuższego cyklu sterylizacji niż standardowy, podany w instrukcji przez producenta sterylizatora.  

Zestawy narzędzi NuVasive zostały specjalne zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować powierzchnię styku narzędzia 
podczas procesu sterylizacji. Przed sterylizacją należy się upewnić, że wszystkie narzędzia zostały umieszczone we właściwym 
miejscu oraz w odpowiednim kierunku.  

Przechowywanie: Zapakowane i wysterylizowane narzędzia należy przechowywać wyłącznie w miejscach zabezpieczonych przed kurzem, 
wilgocią, insektami oraz skrajnymi temperaturami i wilgotnością. 

Uzyskanie pożądanych wyników w zakresie czyszczenia i sterylizacji przeprowadzanych w odpowiedniej placówce przy użyciu dostępnego wyposażenia i 
materiałów oraz przy udziale przeszkolonego personelu należy do obowiązków osoby, która je przeprowadza. Z reguły wymaga to zatwierdzenia oraz 
kontroli w placówce zajmującej się czyszczeniem i sterylizacją. 

 

2. Instrukcja sterylizacji implantów i narzędzi NuVasive  

 

Instrukcja sterylizacji nie ma zastosowania w przypadku implantów i narzędzi dostarczanych w stanie sterylnym.  

Wszystkie narzędzia i implanty są dostarczane w stanie niesterylnym i trzeba je wysterylizować przed użyciem. Wszystkie elementy można sterylizować 
parowo (w autoklawie), stosując standardowe procedury szpitalne.  

Implanty i narzędzia można sterylizować przy użyciu dostarczonych standardowych otwartych pojemników lub zamkniętych pojemników Case Medical 
SteriTite, zamkniętych pojemników Aesculap (pokrywka standardowa lub PrimeLine) i zamkniętych pojemników One Tray. Nie należy używać małych koszy, 
tacek i innych akcesoriów, zwłaszcza z pokrywami lub wiekami, które nie są dostarczane przez firmę NuVasive dla określonego systemu. Do użytku  
z produktami firmy NuVasive zostały zwalidowane wyłącznie otwarte pojemniki firmy NuVasive, zamknięte pojemniki Case Medical SteriTite, zamknięte 
pojemniki Aesculap (pokrywa standardowa lub PrimeLine) i zamknięte pojemniki One Tray.  

W przypadku standardowych pojemników otwartych wyroby przed umieszczeniem w autoklawie należy zapakować w opakowanie do wyjaławiania 
zatwierdzone przez FDA (amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków).  

Informacje dotyczące zamkniętych pojemników można znaleźć w odpowiedniej instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta zamkniętych pojemników. 

Prawidłowo działający i skalibrowany sterylizator parowy zapewnia skuteczną sterylizację przy zastosowaniu następujących parametrów: 

Metoda: Parowo Metoda: Parowo 

Cykl: Z próżnią wstępną Cykl: Z próżnią wstępną 

Temperatura: 132°C (270°F) Temperatura: 134°C (273°F) 

Czas ekspozycji: 4 minuty Czas ekspozycji: 3 minuty 

Minimalny czas suszenia*: 30 minut Minimalny czas suszenia*: 30 minut 
Minimalny czas suszenia dla EXMICROINS: 
70 minut 

Minimalny czas suszenia dla EXMICROINS: 
70 minut 

Minimalny czas chłodzenia: 40 minut Minimalny czas chłodzenia: 40 minut 

* Czas suszenia to okres, w którym para jest usuwana z komory, a ciśnienie w komorze jest obniżane, tak aby umożliwić parowanie kondensatu z wsadu, 
albo przez przedłużenie odprowadzania, albo przez wprowadzenie i odessanie gorącego powietrza lub innych gazów. Czas suszenia może się zmieniać,  
w zależności od konfiguracji wsadu, metody opakowania i materiału. Z tego względu okres suszenia może być powtarzany, jeśli na opakowaniu i/lub innych 
narzędziach znajduje się wilgoć. 

Implanty należy zawsze sterylizować w pozycji złożonej (tam, gdzie ma to zastosowanie). Nie należy szybko schładzać elementów danego wyrobu. Przed 
użyciem należy sprawdzić, czy narzędzie jest w pełni sprawne.  

Okresowo sprawdzać narzędzia pod kątem zużycia, np. korozji lub odbarwienia. Narzędzia niedziałające lub mocno zużyte należy odesłać do firmy 
NuVasive. 

Przed wykonaniem zabiegu chirurgicznego należy sprawdzić, czy wszystkie wyroby są prawidłowo złożone oraz czy wszystkie narzędzia i implanty są 
nieuszkodzone. 
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