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1. Инструкции за почистване и обеззаразяване на инструменти NuVasive 

Производител: NuVasive Метод: Ръчно и автоматизирано почистване 

Изделия: Всички хирургични инструменти NuVasive, доставени с нашите хирургични системи за импланти и инструменти. 

Тези инструкции са предоставени в съответствие с AAMI TIR12, AAMI TIR30 и ISO 17664 и са предвидени да допълват съществуващите 
болнични протоколи за почистване и дезинфектиране на инструменти. Ползването на тези насоки не премахва или ограничава окончателната 
отговорност на крайния потребител за чистотата и стерилността на всяко хирургично изделие, използвано в неговото лечебно заведение. Това 
ръководство се отнася единствено до хирургичните инструменти на NuVasive, доставени с нашите системи за фиксация и свързване между тела 
на прешлени. То не се отнася до принадлежности на системата NVM5, стерилни принадлежности и инструменти за еднократна употреба или 
импланти на NuVasive. Тези инструкции трябва да се използват преди стерилизиране на изделията. 

Предупреждения и 
предпазни мерки 

Препоръчват се ензимни почистващи средства с неутрално рН за употреба върху всички инструменти на NuVasive, 
освен в следните случаи: Алкални средства с рН равно на или по-високо от 12 могат да се използват за почистване на 
инструменти от неръждаема стомана и полимери в страни, където се изисква по закон или местни разпоредби и/или 
където има безпокойство, свързано с прионови заболявания, от рода на болест на Кройцфелдт-Якобс или някакви 
други познати инфекциозни патогенни агенти. 

Винаги спазвайте предоставените от производителя инструкции за почистващи разтвори и/или оборудване, използвано 
за почистване на хирургични инструменти на NuVasive. 

Инструментите трябва винаги да бъдат проверявани щателно преди всяка употреба и след почистващ цикъл за 
счупени, износени или повредени инструменти. Повредени или неработещи инструменти трябва да бъдат върнати на 
Вашия представител на NuVasive за подмяна. Повредените инструменти трябва да бъдат почистени и стерилизирани 
съгласно тези указания преди да бъдат върнати на NuVasive. 

Всякакви инструменти от полимери или неръждаема стомана, които може да са били изложени на инфекциозни 
патогенни агенти, например, но без да се ограничава единствено до болест на Кройцфелдт-Якобс (CJD) трябва да 
бъдат обработени съгласно протокола на здравното заведение за прионно обеззаразяване. Свържете се с Центъра за 
контрол на заболяванията и/или Световната Здравна Организация за последната информация относно предаването и 
деактивацията на CJD или някакви други познати инфекциозни патогенни агенти. 

Наборите с инструменти на NuVasive съдържат цветни титаниеви инструменти, цветни алуминиеви инструменти и 
инструменти с цветни алуминиеви дръжки, които трябва да се почистват единствено с помощта на слабо запенващи 
ензимни почистващи средства с неутрално рН. Ретракторът MaXcess и остриетата на ретрактора MaXcess съдържат 
алуминиеви компоненти, които също трябва да се почистват единствено с помощта на слабо запенващи ензимни 
почистващи средства с неутрално рН. 

Не използвайте почистващи материали, които могат да надраскат повърхностите на инструментите, тъй като може да 
се получи оксидация.  

Винаги носете лични предпазни средства (PPE), когато почистване или обработвате хирургични инструменти на 
NuVasive, така както е посочено в политиките и процедурите на здравното заведение. 

Здравното заведение трябва да спазва всички закони и разпоредби в страните, където изискванията за повторно 
обработване са по-строги от посочените в тези указания. 

Ограничения върху 
повторното 
обработване 

Повторното обработване, както е дефинирано в настоящия документ, и инструкциите за почистване и стерилизация, 
дефинирани в „Инструкциите за употреба“ (IFU), доставени с всеки комплект инструменти на NuVasive, трябва да има 
единствено незначителни ефекти върху повторната употреба и дълготрайността на изделията, изброени в този 
документ. Краят на работния цикъл на инструмента трябва да се определя чрез проверка на всеки инструмент след 
цикъла на повторна обработка. Повредени или неработещи инструменти трябва да бъдат върнати на Вашия 
представител на NuVasive за подмяна. 

Инструкции  

Всички инструменти трябва първо да бъдат щателно почистени с помощта на валидирани методи, описани по-долу преди стерилизация и 
въвеждане в стерилно хирургично поле. 

Място на употреба: Замърсените инструменти трябва да бъдат избърсани до почистване от видимо замърсяване в момента на мястото на 
използване, преди прехвърляне към централното обработващо звено за почистване и стерилизация. Отстранете всяко 
остатъчно замърсяване и нечистотия с еднократна кърпа или хартиени салфетки. 

NuVasive препоръчва комбинация от щателно ръчно и автоматизирано почистване на хирургичните инструменти преди 
стерилизация. Комплексните инструменти (инструменти, които имат повече от една част, малки отвори, канюли, 
движещи части или резбовани отвори) изискват по-щателни схеми за почистване, които са описани в тази процедура за 
почистване. 

Препоръчително е предварително накисване преди ръчното почистване. 

Подготовка за 
обеззаразяване 

Инструментите трябва да бъдат почистени колкото е възможно по скоро, за да се гарантира лесно почистване съгласно 
процедурите на здравното заведение за контрол на инфекциите и управление на опасните отпадъци.  

1. Преди накисване на инструментите в ензимен почистващ разтвор, изплакнете инструментите под течаща хладка 
чешмяна вода и избършете всякакви остатъчни нечистотии и замърсявания с еднократна кърпа. Уверете се, че сте 
промили всякакви светли отвори, пукнатини и процепи, докато изплаквате под течаща хладка чешмяна вода. 

Забележка: Различни инструменти са проектирани да бъдат разглобявани при почистване (обозначени с номер на част 
започващ с „D”). За тези инструменти моля вижте допълнителните инструкции, които илюстрират изискваните стъпки за 
разглобяване и повторно сглобяване на инструмента. Инструменти, които не са проектирани за разглобяване (напр. 
тялото на ретрактор MaXcess) не трябва да се разглобяват при почистване инак може да се получи повреда на 
изделието.  

Моля да се свържете с Вашия представител на NuVasive за допълнителна информация за разглобяване. 
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Почистване: Наръчник Препоръчано оборудване: Малки, средни и големи найлонови четки, с правилно оразмерена киршнерова игла, 
доставени с хирургични набори от инструменти на NuVasive, немъхеста еднократна кърпа или гъба и слабо 
запенващ почистващ разтвор без фосфати с неутрално рН (например MetriWash или еквивалентен като например 
ултра концентрат на неутрален почистващ препарат Prolystica). 

2. Подгответе ензимен почистващ разтвор, например MetriZyme, според препоръките на производителя, като използвате 
топла чешмяна вода. Поставете инструментите в прясно приготвена порция на ензимен почистващ препарат в 
отворената позиция (когато е подходящо) и ги оставете да киснат минимум 50 секунди. Докато киснат, задвижете 
инструментите през пълния обхват на движение (подходящо за конкретния инструмент), за да позволите пълно 
проникване на почистващия разтвор. Инструментите, които са проектирани да бъдат разглобени, трябва да бъдат 
разглобени преди почистване. Инструменти, които не се разглобяват, могат да изискват допълнително накисване. 

3. След 50-те секунди време за накисване, извадете инструментите и избършете всяко замърсяване и нечистотия с 
помощта на еднократна кърпа. След това поставете инструментите в нова порция от ензимния почистващ разтвор, 
като използвате топла чешмяна вода. Изчеткайте цялата повърхност на инструмента с четка с меки косми. Докато 
четкате раздвижете инструментите през пълния обхват на движение и се убедете, че изчетквате всички трудни за 
достъп места. Използвайте стерилна спринцовка и четка със светъл отвор да почистите трудните за достигане 
места и промийте всеки край на инструментите с минимум 60 ml. 

4. Извадете инструментите от почистващия препарат и изплакнете чрез разбъркване и раздвижване в дейонизирана 
вода с обратна осмоза в продължение на минимум 30 секунди. Промийте всички трудни за достъп места със 
стерилна спринцовка от всеки край на инструмента с минимум 60 ml. 

Автоматизирано 
почистване и 
дезинфекция 

Препоръчано оборудване: Медицински клас ултразвуков уред за почистване (например система за ултразвуково 
почистване Steris Caviwave или еквивалентна), ензимен уред за почистване, който е съвместим с неръждаема 
стомана, пластмаса и ковки метали, включително алуминий (например ензимен уред за почистване MetriZyme или 
еквивалентен, от рода на ензимен уред за почистване с ултра концентрат Prolystica), медицински клас уошер / 
дезинфектор, с капацитет за поддържани температури на миене и изплакване от 95 °C (203 °F), регулируеми 
времена на циклите, регулируеми температурни контроли, регулируеми контроли за налягане за различни 
състояния на замърсяване, филтриране на водата за коригиране на качеството на водата и автоматично 
впръскване на почистващ препарат, което да контролира концентрациите на разтвора (от рода на Steris AMSCO 
Reliance 444 уошер дезинфектор с една камера или еквивалентен), слабо запенващ почистващ разтвор без 
фосфати с неутрално рН (например MetriWash или еквивалентен, от рода на ултра концентриран неутрален 
почистващ препарат Prolystica). 

Забележка: Определени почистващи разтвори като тези, съдържащи белина или формалин, могат да повредят 
някои изделия и не трябва да се използват. 

Всички инструменти трябва да бъдат почистени ръчно, както е предписано по-горе преди всякакъв автоматизиран 
процес на почистване, за да се гарантира най-добрата възможна чистота и отстраняването на нечистотии, кръв и 
тъкани преди стерилизация. 

5. Използвайте слабо запенващ почистващ разтвор без фосфати с неутрално рН и го подгответе според препоръките 
на производителя, като използвате топла чешмяна вода в агрегат, използващ ултразвук. Оставете инструментите 
да се почистват с ултразвук за 10 минути. Инструментите трябва да бъдат правилно поставени, за да се получи 
максимално почистване и да се избегне повреда или изтласкване на инструменти и компоненти.  

6. Извадете инструментите от почистващия препарат и изплакнете чрез разбъркване и раздвижване в дейонизирана 
вода с обратна осмоза със стайна температура в продължение на минимум 30 секунди. Раздвижете инструментите 
през пълния обхват на движение докато изплаквате и промийте всички трудни за достъп места със стерилна 
спринцовка от всеки край на инструментите с минимум 60 ml. 

7. Прехвърлете инструментите в уошера за обработка. Разположете инструментите така, че да се позволява 
правилно оттичане. По-долу е даден валидирания и препоръчван цикъл: 

Фаза 
Време на 

рециркулация 

Температура  

на водата 

Вид и концентрация на  
почистващия препарат 

(Ако е приложимо) 

Предварително 
измиване 

2 минути 
Студена чешмяна 

вода 
Не е приложимо 

Ензимно 
измиване 

2 минути 
Топла чешмяна 

вода 
MetriZyme, (7,8 ml/l) или еквивалентен 

(съгласно инструкциите на производителя) 

Измиване 2 минути 
65,5 °C  

(зададена точка) 
MetriWash, (7,8 ml/l) или еквивалентен 

(съгласно инструкциите на производителя) 

Изплакване  
с PURW 

1 минута 43 °C Не е приложимо 

Сушене 15 минути 90 °C Не е приложимо 

8. Подсушете инструментите с помощта на чиста, немъхеста кърпа. 

Поддръжка и проверка Визуално проверете инструментите след изпълнение на описаните по-горе инструкции за почистване. Уверете се, че няма 
визуално замърсяване на инструментите преди да преминете към стерилизация. Ако при визуална проверка съществува 
потенциално замърсяване, повторете стъпките за почистване по-горе. В противен случай се свържете с Вашия 
представител на NuVasive - замърсени инструменти не трябва да се използват и трябва да бъдат върнати на NuVasive. 

Всички движещи части на инструменти трябва да бъдат добре смазани. Внимавайте да използвате хирургични 
лубриканти, а не промишлени масла. 

Забележка: Определени почистващи разтвори като такива, съдържащи белина или формалин, могат да повредят някои 
инструменти и не трябва да се използват. 

Свържете се с Вашия местен представител на NuVasive за всякаква допълнителна информация, свързана с почистване 
и стерилизация на хирургични инструменти NuVasive. 

Опаковка: Инструментите трябва да бъдат поставени в правилните кутии за стерилизация в предназначеното местоположение за 
всеки инструмент. Отделни повредени или неработещи инструменти трябва да бъдат върнати на Вашия представител 
на NuVasive за подмяна. Стерилизационните кутии трябва да бъдат поставени в подходящ контейнер за експедиране, 
доставен от NuVasive за изпращане или получаване. 
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Стерилизация: Стерилизационните параметри са предоставени в Инструкциите за употреба на системата, доставени заедно с 
инструментите. Някои комплекти на NuVasive ще изискват времена на цикъла, които могат да надхвърлят онези, 
принципно препоръчвани в инструкциите от производителя на стерилизатора.  

Комплектите с инструменти на NuVasive са специално разработени да осигурят максимален контакт на повърхността на 
инструмента по време на процеса на стерилизация. Уверете се, че всички инструменти са поставени на правилното им 
място и ориентация преди стерилизация.  

Съхранение: Опаковани и стерилизирани инструменти трябва да се съхраняват единствено на места, които осигуряват защита от 
прах, влага, насекоми и екстремни температури и влажност. 

Остава отговорност на обработващия да гарантира, че повторната обработка извършена на практика с помощта на оборудването, материалите и 
обучения персонал в звеното за повторна обработка постига желания резултат. Това обикновено изисква валидиране и редовно наблюдение на 
процеса в звеното за повторна обработка. 

 

2. Инструкции за стерилизация на импланти и инструменти NuVasive  

 

Тези инструкции за стерилизация не се отнасят до импланти и инструменти, доставени стерилни.  

Всички инструменти и импланти са доставени нестерилни и трябва да бъдат стерилизирани преди употреба. Всички компоненти могат да се 
стерилизират в автоклав с пара при използване на стандартните болнични практики.  

Имплантите и инструментите могат да бъдат стерилизирани, като се използват доставените стандартни отворени кутии или затворени кутии Case 
Medical SteriTite, затворени кутии Aesculap (стандартни или с капак PrimeLine), и затворени кутии One Tray. Малки кошнички, табли и други видове 
принадлежности, особено такива с покривала или капаци, които не са доставени от NuVasive за конкретна система, не трябва да се използват. 
Само стандартни отворени кутии на NuVasive, затворени кутии Case Medical SteriTite, затворени кутии Aesculap (стандартни или с капак PrimeLine) 
и затворени кутии One Tray са валидирани за употреба с продукти на NuVasive.  

При стандартни отворени кутии, изделията трябва да бъдат опаковани в разрешена от FDA стерилизационна обвивка преди поставяне в автоклав.  

За информация относно затворените кутии, моля вижте съответните инструкции за употреба, доставени от производителя на затворената кутия. 

В правилно работещ и калибриран парен стерилизатор, може да се постигне ефективна стерилизация при използване на следните параметри: 

Метод: Пара Метод: Пара 

Цикъл: Предварителен вакуум Цикъл: Предварителен вакуум 

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

Време на експозиция: 4 минути Време на експозиция: 3 минути 

Минимално време на сушене*: 30 минути Минимално време на сушене*: 30 минути 
Минимално време на сушене на 
EXMICROINS: 70 минути 

Минимално време на сушене на 
EXMICROINS: 70 минути 

Минимално време на охлаждане: 40 минути Минимално време на охлаждане: 40 минути 

* Времето на сушене е периодът, в който парата се изтегля от камерата и налягането в нея се намалява, за да позволи изпаряването на 
кондензата от заредените инструменти или чрез удължено изтегляне, или чрез инжектиране и изтегляне на горещ въздух или други газове. 
Времето на сушене може да варира поради конфигурацията, метода на увиване и материала на заредените инструменти. Ето защо, времето на 
сушене може да се удвои (повтори), ако по обвивката и/или инструментите е останала влага. 

Винаги стерилизирайте имплантите в напълно сгъната позиция (където е приложимо). Избягвайте внезапно охлаждане на компоненти на 
изделието. Преди употреба се уверете, че всички функции са запазени.  

Допълнително периодично проверявайте инструментите за износване и похабяване, например за корозия и потъмняване. При инструменти, които 
вече са неработещи или показват признаци на прекомерно износване и похабяване, моля да върнете инструментите на NuVasive. 

Преди да пристъпите към хирургична операция, проверете дали всички изделия са правилно монтирани и дали всички инструменти и импланти са 
неповредени. 

RX ONLY 

ГРАФИЧНИ СИМВОЛИ 

 

Направете справка в инструкциите преди употреба. 
Достъпни на уебстраницата на NuVasive www.nuvasive.com 
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Каталожен номер 

LOT 
 

Партиден код 

QTY 
 

Количество 

 
Нестерилно, стерилизирайте с пара преди употреба 
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 NuVasive, Inc. 7475 Lusk Blvd., San Diego, CA 92121, САЩ • телефон: +1-800-475-9131  
 

 NuVasive Netherlands B.V. Jachthavenweg 109A, 1081 KM Amsterdam, Нидерландия • телефон: +31 20 72 33 000 
 

www.nuvasive.com 
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