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Behandling af viskosesvampe 
 
Disse anvisninger gælder for alle svampeprodukter (svampe, forskårne svampe, Vaco-svampe), der sælges af 
Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
 
Materiale Svampene er fremstillet af viskose. 

 
Materialets 
robusthed 

Svampene er modstandsdygtige over for alkohol og temperaturer på op til 134 °C. 
Syrer og baser beskadiger materialet. 
 

Kritisk grad Når svampene bruges i henhold til anvisningerne, anses de for at være “ikke kritiske” 
hvad angår hygiejne ved brug på ikke beskadiget og sund hud (se for eksempel RKI-
vejledningen). 
 

 

 Når der håndteres kemikalier (f.eks. rengøringsmidler eller desinficerende midler) 
samt for at beskytte mod infektioner, skal der anvendes passende personlige 
værnemidler (f.eks. briller, beskyttelseshandsker). Brugsanvisningen fra den 
relevante producent skal overholdes. 

 Svampene er skrøbelige, når de er tørre. Hvis de udsættes for mekanisk pres i 
den tilstand (hvis de foldes eller presses), vil de knække. 

 
 

Rengøring og desinfektion 
 

Manuel metode (termisk desinfektion) 
 
Forbehandling Det anbefales at skylle svampene under rindende lunkent vand direkte efter brug for at 

fjerne større tilsmudsninger og for at forhindre, at snavset tørrer ind. 
 

Nødvendige 
materialer 

 Åben beholder fremstillet af metal eller plastic 
 Vask 
 Vand fra hanen 
 Metalgryde 
 Opvarmningsenhed 
 Absorberende klud 
 

Rengøring 1. Placér svampene i en beholder fyldt med en tilstrækkelig mængde vand (40 °C), og 
vent indtil de er helt gennemblødte. 

2. Pres svampene forsigtigt, indtil alt synligt snavs er fjernet. 
3. Skyl svampene under rindende vand. 
4. Pres svampene, indtil der ikke drypper mere vand ud. Undgå at udøve et for stort 

mekanisk pres på svampene. 
 

Desinfektion, 
termisk metode 

1. Placer svampene i en gryde fyldt med vand fra hanen. 
2. Opvarm vandet til kogepunktet og sørg for, at det bliver ved den temperatur i mindst 

15 minutter. Sørg for, at alle svampene er helt nedsænket i vandet. 
3. Hæld vandet med svampene ud og nedkøl dem ved at hælde rigelige mængder koldt 

vand over dem. 
4. Pres svampene, indtil der ikke drypper mere vand ud. Undgå at udøve et for stort 

mekanisk pres på svampene. 
Forsigtig: Utilstrækkelig nedkøling fører til en risiko for forbrænding! 

 
 

Tørring Svampene tørres ved at placere dem på en ren, absorberende klud og dække dem med 
en klud for at beskytte dem mod forurening. 
Bemærk: Når svampene er helt tørre, er de skrøbelige og må ikke udsættes for mekanisk 
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pres. 
 

Inspektion 1. Kontrollér svampene for evt. huller og beskadigede områder, som kan føre til en 
direkte kontakt mellem elektroden og patienten. 

2. Kontrollér at svampenes tykkelse er jævnt fordelt over hele overfladen. 
 

Emballage Pak svampene i stof eller plasticposer eller anden egnet støvfri emballage for at beskytte 
dem mod støv og forurening. 
 

Opbevaring Opbevar de pakkede svampe på et køligt og tørt sted, og beskyt dem mod direkte sollys. 
 
 

Automatisk metode (vaskemetode ved anvendelse af termokemisk desinfektion) 
 
Forbehandling Det anbefales at skylle svampene under rindende lunkent vand direkte efter brug for at 

fjerne større tilsmudsninger og for at forhindre, at snavset tørrer ind. 
 

Nødvendige 
materialer 

 Vaskemaskine til kemisk desinfektion 
 Vaskepose 
 Tørretumbler 
 Desinficerende vaskepulver (f.eks. Desosan) 
 

Rengøring/desinfekti
on 

Bemærk: Rengørings- og desinfektionsproceduren blev valideret med desinfektionsmidlet 
Desosan. Det kan antages, at andre RKI-klassificerede metoder giver tilsvarende 
resultater. Metoden skal valideres, når det er nødvendigt. 
1. Placér svampene i en egnet vaskepose. Hvis der placeres for mange svampe i 

vaskeposen, kan vaskeproceduren blive mindre effektiv.  
2. Vask svampene ved en passende kombination af temperatur og varighed (60 °C i 15 

minutter, vandniveau 1:5, 6 g/l Desosan). 
3. Skyl svampene i maskinen (tre 3-minutters skylleprogrammer, vandniveau 1:5). 

Centrifugér svampene for at fortørre dem (f.eks. 3 minutter ved 930 min-1). 
 

Forsigtig: Hvis skylleprogrammet er kortere, kan der være rester af 
desinfektionsmidlet i svampen. Dette kan give patienten hudirritation! 

 
Tørring 1. Placér svampene i vaskeposen i tørretumbleren. Vælg et program, som ikke vil tørre 

svampene helt. 
Bemærk: Når svampene er helt tørre, kan materialet blive skrøbeligt, og det kan 
beskadige svampene. 

 
Inspektion 1. Kontrollér svampene for evt. huller og beskadigede områder, som kan føre til en 

direkte kontakt mellem elektroden og patienten. 
2. Kontrollér at svampenes tykkelse er jævnt fordelt over hele overfladen. 

 
Emballage Pak svampene i stof eller plasticposer eller anden egnet støvfri emballage for at beskytte 

dem mod støv og forurening. 
 

Opbevaring Opbevar de pakkede svampe på et køligt og tørt sted, og beskyt dem mod direkte sollys. 
 
 

Andre oplysninger 
 
Opbevaringstid Svampene fra Zimmer MedizinSysteme GmbH er fremstillet af viskose, et kemisk 

modificeret naturligt materiale udvundet af træ. Derfor har de desværre ikke en 
ubegrænset opbevaringstid. Derfor kan materialet – afhængig af brug og håndtering – 
nedbrydes med tiden. 
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Det er ikke muligt at anvende helt syntetiske materialer på grund af den begrænsede 
vandabsorption og den dårlige konduktivitet af elektrisk strøm som følge af de lukkede 
porer. 
 

Skrøbelighed Svampene er skrøbelige, når de er tørre. Hvis de udsættes for mekanisk pres i den tilstand 
(hvis de foldes eller presses), vil de knække. 
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