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Обработване на вискозни гъби 
 
Тези указания се прилагат за всички продукти гъби (гъби джобове, предварително отрязани гъби, гъби Vaco), 
продавани от Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
 
Материал Гъбите са изработени от вискоза. 

 
Издръжливост на 
материала 

Гъбите са устойчиви на алкохол и температури до 134 °C. Киселини и основи 
повреждат материала. 
 

Критичност Когато се използват по предназначение, гъбите се считат за „некритични“ по 
отношение на хигиената, поради употребата върху ненаранена и здрава кожа (за 
пример вижте ръководството на RKI). 
 

 

 Когато се работи с химикали (напр. почистващи препарати или 
дезинфектанти), както и за защита от инфекции, трябва да се носят 
подходящи лични предпазни средства (напр. очила, предпазни ръкавици). 
Спазвайте информацията за употреба на съответния производител. 

 Гъбите са чупливи, когато са сухи. Ако върху тях се упражни механичен 
натиск в това състояние (бъдат прегънати или стиснати), те се чупят. 

 
 

Почистване и дезинфекция 
 

Ръчен метод (термична дезинфекция) 
 
Предварителна 
обработка 

Препоръчва се да изплакнете гъбите под течаща хладка вода директно след 
употреба, за да отстраните грубото замърсяване и да предотвратите изсъхването 
им. 
 

Необходими 
материали 

 Отворен контейнер, направен от метал или пластмаса 
 Мивка 
 Чешмяна вода 
 Метален съд 
 Готварски приспособления 
 Абсорбираща кърпа 
 

Почистване 1. Поставете гъбите в контейнер в достатъчно количество хладка вода (40 °C) и 
изчакайте, докато напълно се напоят. 

2. Изстискайте внимателно гъбите, докато всички видими замърсявания се 
отстранят. 

3. Изплакнете гъбите под течаща вода. 
4. Изстискайте гъбите, докато спре да капе вода от тях. Избягвайте да 

упражнявате твърде голям механичен натиск върху гъбите. 
 

Дезинфекция, 
термичен метод 

1. Поставете гъбите в съд, напълнен с чешмяна вода. 
2. Загрейте водата до точката на кипене и поддържайте тази температура за поне 

15 минути. Уверете се, че всички гъби са напълно потопени във водата. 
3. Изсипете водата с гъбите и ги охладете, като изливате обилно количество 

студена вода върху тях. 
4. Изстискайте гъбите, докато спре да капе вода от тях. Избягвайте да 

упражнявате твърде голям механичен натиск върху гъбите. 
Внимание: Недостатъчно охлаждане води до риск от изгаряния! 

 
 

Изсушаване За да изсушите гъбите, поставете ги върху чиста, абсорбираща кърпа и ги покрийте 
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с кърпа, за да ги предпазите от замърсяване. 
Забележка: Когато са напълно сухи, гъбите стават чупливи и върху тях не трябва да 
се упражнява механичен натиск. 
 

Проверка 1. Проверете дали гъбите не съдържат отвори и други повредени области, които 
биха могли да доведат до директен контакт между електрода и пациента. 

2. Проверете дали гъбите са с равномерна дебелина по цялата повърхност. 
 

Опаковане Опаковайте гъбите в платнени или найлонови торбички, или в друга подходяща 
опаковка, непозволяваща преминаване на прах, за да ги предпазите от прах и 
замърсяване. 
 

Съхранение Съхранявайте опакованите гъби на хладно и сухо място и ги предпазвайте от пряка 
слънчева светлина. 

 
 

Автоматичен метод (метод на измиване с термохимична дезинфекция) 
 
Предварителна 
обработка 

Препоръчва се да изплакнете гъбите под течаща хладка вода директно след 
употреба, за да отстраните грубото замърсяване и да предотвратите изсъхването 
им. 
 

Необходими 
материали 

 Перална машина за химическа дезинфекция 
 Мрежеста торба 
 Сушилня 
 Дезинфектиращ детергент (напр. Desosan) 
 

Почистване/Дезинф
екция 

Забележка: Процедурата по почистване и дезинфекция е валидирана с използване 
на дезинфекциращия детергент Desosan. Може да се предположи, че другите 
методи, изброени от RKI, дават съпоставими резултати. Методът трябва да се 
валидира, където е необходимо. 
1. Поставете гъбите в подходяща мрежеста торба. Гъбите не трябва да се 

опаковат твърде стегнато, за да се избегне нарушаване на ефикасността на 
процедурата на измиване.  

2. Измийте гъбите с подходяща комбинация от температура и продължителност 
(60 °C за 15 минути, ниво на течност 1:5, 6 g/l Desosan). 

3. Изплакнете гъбите в пералнята (три 3-минутни цикъла на изплакване, ниво на 
течност 1:5). Центрофугирайте гъбите, за да ги изсушите предварително (напр. 
3 минути при 930 мин.-1). 

 
Внимание: Ако времето на изплакване е по-кратко, може да има остатък от 
дезинфекциращия детергент в гъбата; това може да причини раздразнение на 
кожата на пациента! 

 
Изсушаване 1. Поставете гъбите в мрежестата торба в сушилнята. Изберете програма, която 

няма напълно да изсуши гъбите. 
Забележка: Когато са напълно изсушени, материалът става чуплив и гъбите 
може да се повредят. 

 
Проверка 1. Проверете дали гъбите не съдържат отвори и други повредени области, които 

биха могли да доведат до директен контакт между електрода и пациента. 
2. Проверете дали гъбите са с равномерна дебелина по цялата повърхност. 

 
Опаковане Опаковайте гъбите в платнени или найлонови торбички, или в друга подходяща 

опаковка, непозволяваща преминаване на прах, за да ги предпазите от прах и 
замърсяване. 
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Съхранение Съхранявайте опакованите гъби на хладно и сухо място и ги предпазвайте от пряка 
слънчева светлина. 

 
 

Друга информация 
 
Срок на годност Гъбите на Zimmer MedizinSysteme GmbH са изработени от вискоза - химично 

модифицирано естествено вещество, получено от дърво. По тази причина за 
съжаление гъбите нямат неограничен срок на годност. Поради това с течение на 
времето, според употребата и работата, материалът може да се разруши. 
Употребата на напълно синтетични материали не е възможна поради ограничената 
абсорбция на вода и лошата проводимост на електрически ток, дължащи се на 
затворените пори. 
 

Чупливост Гъбите са чупливи, когато са сухи. Ако върху тях се упражни механичен натиск в 
това състояние (бъдат прегънати или стиснати), те се чупят. 
 

 
 
 
 
Stefan Leinweber 
Мениджър по качеството 
25/03/2020/Lei 


