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Καθαρισμός σφουγγαριών βισκόζης 
 
Οι παρούσες οδηγίες αφορούν όλα τα προϊόντα σφουγγαριού που πωλούνται από τη Zimmer MedizinSysteme 
GmbH (θήκες-σφουγγαράκια, σφουγγαράκια σε κομμάτια, σφουγγαράκια αναρρόφησης). 
 
Υλικό κατασκευής Τα σφουγγάρια κατασκευάζονται από βισκόζη. 

 
Αντοχή υλικού Τα σφουγγάρια είναι ανθεκτικά στο αλκοόλ και σε θερμοκρασίες έως 134 °C. Τα οξέα 

και τα αλκάλια βλάπτουν το υλικό. 
 

Κριτικότητα Κατά την προβλεπόμενη χρήση τους σε μη τραυματισμένο και υγιές δέρμα, τα 
σφουγγάρια θεωρούνται «μη κρίσιμα» όσον αφορά στην υγιεινή (βλ., π.χ., οδηγία 
RKI). 
 

 

 Κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών (π.χ. καθαριστικά ή απολυμαντικά) και για 
την προστασία από μολύνσεις, πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλος 
προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός (π.χ. προστατευτικά γυαλιά, 
προστατευτικά γάντια).Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε 
κατασκευαστή. 

 Όταν είναι στεγνά, τα σφουγγάρια είναι εύθραυστα. Εάν στην κατάσταση αυτή 
δεχτούν μηχανική επιβάρυνση (διπλωθούν ή πιεστούν), θα σπάσουν. 

 
 

Καθαρισμός και απολύμανση 
 

Χειροκίνητη διαδικασία (θερμική απολύμανση) 
 
Προκαταρκτικός 
καθαρισμός 

Συνιστάται να ξεπλένετε τα σφουγγάρια κάτω από το τρεχούμενο χλιαρό νερό βρύσης 
αμέσως μετά τη χρήση, προκειμένου να απομακρυνθούν χοντροί ρύποι και να 
αποφευχθεί η ξήρανση. 
 

Απαραίτητα 
βοηθητικά μέσα 

 Ανοιχτό μεταλλικό ή πλαστικό δοχείο 
 Νεροχύτης 
 Νερό βρύσης 
 Μεταλλικό δοχείο 
 Μαγειρική εγκατάσταση 
 Απορροφητικό πανί 
 

Καθαρισμός 1. Τοποθετήστε τα σφουγγάρια σε επαρκώς χλιαρό νερό (40 °C) μέσα σε ένα δοχείο 
και περιμένετε μέχρι να διαποτιστούν πλήρως. 

2. Πιέστε τα σφουγγάρια προσεκτικά, μέχρι να διαλυθούν όλοι οι ορατοί ρύποι. 
3. Στη συνέχεια ξεπλύνετε τα σφουγγάρια κάτω από τρεχούμενο νερό. 
4. Πιέστε τα σφουγγάρια ώστε να στραγγιστούν μέχρι να μην στάζει πια νερό. 

Προσέξτε να μην ασκήσετε υπερβολική μηχανική πίεση στα σφουγγάρια. 
 

Απολύμανση, 
θερμική 
επεξεργασία 

1. Τοποθετήστε τα σφουγγάρια σε δοχείο γεμάτο με νερό της βρύσης. 
2. Ζεστάνετε το νερό μέχρι το σημείο βρασμού και διατηρείστε αυτή τη θερμοκρασία 

για τουλάχιστον 15 λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα σφουγγάρια είναι εντελώς 
βυθισμένα στο νερό. 

3. Αποστραγγίστε το νερό με τα σφουγγάρια και ψύξτε τα περιχύνοντάς τα με άφθονο 
κρύο τρεχούμενο νερό. 

4. Πιέστε τα σφουγγάρια ώστε να στραγγιστούν μέχρι να μην στάζει πια νερό. 
Προσέξτε να μην ασκήσετε υπερβολική μηχανική πίεση στα σφουγγάρια. 
Προσοχή: Κίνδυνος εγκαυμάτων εάν δεν η ψύξη δεν είναι επαρκής! 
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Στέγνωμα Τοποθετήστε τα σφουγγάρια σε ένα καθαρό απορροφητικό πανί για να στεγνώσουν και 
καλύψτε τα με ένα άλλο πανί για να προστατευθούν από ρύπους. 
Υπόδειξη: Εάν στεγνώσουν εντελώς, τα σφουγγάρια γίνονται εύθραυστα και δεν πρέπει 
να δέχονται μηχανική πίεση. 
 

Έλεγχος 1. Ελέγξτε ότι τα σφουγγάρια δεν έχουν τρύπες ή άλλες βλάβες που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε άμεση επαφή του ηλεκτροδίου με τον ασθενή. 

2. Ελέγξτε εάν τα σφουγγάρια έχουν ομοιόμορφο πάχος σε ολόκληρη την επιφάνειά 
τους. 
 

Συσκευασία Συσκευάστε τα σφουγγάρια σε σακούλες από ύφασμα ή σελοφάν ή άλλη κατάλληλη 
προστατευτική συσκευασία για να τα προστατεύσετε από σκόνη και ρύπους. 
 

Αποθήκευση Αποθηκεύστε τα συσκευασμένα σφουγγάρια σε δροσερό και ξηρό μέρος, προστατεύστε 
τα από την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. 

 
 

Μηχανική διαδικασία (διαδικασία πλύσης χημειοθερμικής απολύμανσης) 
 
Προκαταρκτικός 
καθαρισμός 

Συνιστάται να ξεπλένετε τα σφουγγάρια κάτω από το τρεχούμενο χλιαρό νερό βρύσης 
αμέσως μετά τη χρήση, προκειμένου να απομακρυνθούν χοντροί ρύποι και να 
αποφευχθεί η ξήρανση. 
 

Απαραίτητα 
βοηθητικά μέσα 

 Πλυντήριο για τη χημική απολύμανση 
 Δίχτυ πλυντηρίου 
 Στεγνωτήρας 
 Απορρυπαντικό απολύμανσης (π.χ. Desosan) 
 

Καθαρισμός/απολύ
μανση 

Υπόδειξη: Η μέθοδος καθαρισμού και απολύμανσης επικυρώθηκε με χρήση του 
απολυμαντικού-καθαριστικού Desosan. Μπορεί να υποτεθεί ότι άλλες μέθοδοι που είναι 
καταχωρημένες στον κατάλογο RKI παρέχουν αντίστοιχα αποτελέσματα. Εάν είναι 
απαραίτητο, η μέθοδος πρέπει να επικυρωθεί. 
1. Τοποθετήστε τα σφουγγάρια σε κατάλληλο δίχτυ πλυντηρίου. Τα σφουγγάρια δεν 

πρέπει να είναι τοποθετημένα πολύ σφιχτά μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην μειώνεται 
η αποτελεσματικότητα των πλύσεων. 

2. Πλύνετε τα σφουγγάρια με κατάλληλο συνδυασμό θερμοκρασίας και διάρκειας (60 
°C για 15 λεπτά, επίπεδο υγρού 1: 5, 6 g/l Desosan). 

3. Ξεπλύνετε τα σφουγγάρια στο πλυντήριο (3 κύκλοι ξεβγάλματος 3 λεπτών, επίπεδο 
υγρού 1:5).Στύψτε τα σφουγγάρια για προ-στέγνωμα (π.χ. 3 λεπτά με 930 min-1). 

 
Προσοχή: Εάν ξεπλύνετε για λιγότερο χρόνο, ενδέχεται να παραμείνουν στο 
σφουγγάρι υπολείμματα απολυμαντικού-απορρυπαντικού, γεγονός που μπορεί να 
προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος στους ασθενείς! 

 
Στέγνωμα 1. Τοποθετήστε τα σφουγγάρια μέσα στο δίχτυ πλυντηρίου στον στεγνωτήρα. Επιλέξτε 

ένα πρόγραμμα που δεν θα στεγνώσει τα σφουγγάρια εντελώς. 
Υπόδειξη: Εάν στεγνώσει εντελώς, το υλικό θα γίνει εύθραυστο και τα σφουγγάρια 
ενδέχεται να υποστούν βλάβη. 

 
Έλεγχος 1. Ελέγξτε ότι τα σφουγγάρια δεν έχουν τρύπες ή άλλες βλάβες που θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν σε άμεση επαφή του ηλεκτροδίου με τον ασθενή. 
2. Ελέγξτε εάν τα σφουγγάρια έχουν ομοιόμορφο πάχος σε ολόκληρη την επιφάνειά 

τους. 
 

Συσκευασία Συσκευάστε τα σφουγγάρια σε σακούλες από ύφασμα ή σελοφάν ή άλλη κατάλληλη 
προστατευτική συσκευασία για να τα προστατεύσετε από σκόνη και ρύπους. 
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Αποθήκευση Αποθηκεύστε τα συσκευασμένα σφουγγάρια σε δροσερό και ξηρό μέρος, προστατεύστε 
τα από την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. 

 
 

Λοιπές πληροφορίες 
 
Ανθεκτικότητα Τα σφουγγάρια της Zimmer MedizinSysteme GmbH κατασκευάζονται από βισκόζη, μια 

χημικά τροποποιημένη φυσική ουσία που προέρχεται από το ξύλο. Συνεπώς, δυστυχώς 
δεν διατηρούνται επ’ αόριστον. Για τον λόγο αυτό και ανάλογα με τη χρήση και τη 
φροντίδα, το υλικό μπορεί να καταστραφεί με την πάροδο του χρόνου. 
Η χρήση πλήρως συνθετικών υλικών δεν είναι δυνατή λόγω της περιορισμένης 
απορρόφησης νερού και της κακής ηλεκτρικής αγωγιμότητας λόγω των κλειστών πόρων. 
 

Ευθραυστότητα Όταν είναι στεγνά, τα σφουγγάρια είναι εύθραυστα. Εάν στην κατάσταση αυτή δεχτούν 
μηχανική πίεση (διπλωθούν ή πιεστούν), θα σπάσουν. 
 

 
 
 
 
Stefan Leinweber 
Διαχείριση ποιότητας 
25.03.2020/Lei 


