
ОБРОБКА ІНСТРУМЕНТІВ (ДЛЯ МЕДИЧНИХ ПРИСТРОЇВ БАГАТОРАЗОВОГО 

ВИКОРИСТАННЯ) 

(ISO EN 17664:2004) 

Пристрій(ої): Усі інструменти багаторазового використання для нанесення композиту, 

виготовлені компанією Міцеріум СПА, включаючи металеві інструменти з гумовими 

наконечниками, крім інструментів з дерев’яними ручками. 

Увага. Дерев’яні ручки мають покриття блакитного кольору. 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

Гумові наконечники не обробляти при температурі 120°С довше, ніж 3,5 хв. 

Обмеження щодо обробки. Повторні обробки практично не впливають на металеві 

частини інструментів. Гумові наконечники починають псуватися, зазвичай, після 10 

стерилізацій. 

 

ІНСТРУКЦІЇ 

На робочому місці: Змити залишки матеріалу під проточною водою. 

Контейнер: Особливих вимог немає. 

Транспортування: Рекомендовано обробити якомога швидше після їх використання. 

Підготовка до чищення: Особливих вимог немає. 

Чищення: Автоматичне: Ультразвуковий очищувач типу Біосонік з використанням 

універсального засобу UC30 

1. Завантажте інструменти в кошик, а наконечники в стакан. 

2. Запустіть цикл принаймні на 15 хвилин. 

3. Дістаючи інструменти та наконечники, перевірте, чи на них не залишилося якихось 

видимих залишків. 

Чищення: Вручну:  Дезінфікуючий розчин (спирт), одноразові серветки, проточна вода. 

Процедура: 

1. Сполосніть надлишки матеріалу з інструмента. 

2. Нанесіть дезінфікуючий розчин на всю поверхню за допомогою одноразової серветки. 

3. Потім сполосніть чистою проточною водою. 

Дезінфекція: Дезінфікуючий розчин (спирт) можна використовувати відповідно до 

інструкції з використання. Очистіть інструменти одноразовою серветкою зі спиртом, 

залишіть їх в антибактерійному дезінфікуючому розчині (Пероксил або Віркон) на 10 

хвилин. 

Сушіння: Коли сушіння виконується в межах циклу промивання та дезінфекції, для 

гумових наконечників не перевищуйте 120°С. 

Обслуговування: Особливих вимог немає. 

Перевірка та функціональне випробування: Усі інструменти: Візуально перевірте, чи 

немає пошкоджень і чи інструменти не зношені: замініть поламані або пошкоджені гумові 

наконечники. 

Упаковка: Одинарна: Можна використовувати стандартний пакувальний матеріал. 

Комплекти: Інструменти можна скласти у відповідні лотки для інструментів або 

універсальні стерилізаційні лотки. Гумові наконечники покладіть в такі лотки, з яких вони 

не зможуть випасти. 

Загорніть лотки, дотримуючись відповідної процедури. 

Стерилізація: У вакуумному автоклаві, швидкий цикл на 2,5 хвилини при 135°С без 

упаковки. Упаковані інструменти треба стерилізувати 15 хв. при 135°С (гумові 

наконечники – 30 хв. при 120°С). 

Зберігання: Спеціальних вимог немає. 

Додаткова інформація: Стерилізуючи велику кількість інструментів в автоклаві за один 

цикл, стежте, щоб не було перевищення максимального рівня завантаження стерилізатора. 



Зв’язок з виробником: У брошурі вказано номер телефону та адресу місцевого 

представника або звертайтесь за телефоном (+39) 0185 7887870. 

На підставі зазначених інструкцій можна стверджувати, що виробник медичних пристроїв 

створює свою продукцію ПРИДАТНОЮ для повторного використання. Користувач сам 

несе відповідальність за якість отриманого результату внаслідок фактично проведеної 

обробки з використанням відповідного обладнання, матеріалів і персоналу на місці 

обробки. Це вимагає з’ясування підстав для проведення обробки та регулярного 

моніторингу процесу. До того ж потрібно докладно проаналізувати будь-які відхилення, 

які допустила особа, що здійснює обробку, аби визначити їх ефективність і можливі 

негативні наслідки. 

 
Виробник: МІЦЕРІУМ С.п.А.  

Віа Ж. Марконі, 83, 16036 Авеньо (ГЕ), Італія  

Тел.: (+39) 01857887870  

Факс: (+39) 01857887970  

www.micerium.com  

 

Уповноважений представник та імпортер в Україні:  

Фізична особа – підприємець  Фецич Людмила Тарасівна  

Україна, 79018, Львівська область, м. Львів, вул. Горської, будинок 3, кв. 9  

Тел.: +38(093) 5000550  

www.ligeya.com.ua  

E-mail: Ligeya@ukr.net  

 

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 05 серпня 2021р 
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