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Viskozės kempinių priežiūra 
 
Šios instrukcijos galioja visiems produktams (užmaunamoms kempinėms, iš anksto supjaustytoms kempinėms, 
„Vaco“ kempinėms), kuriuos parduoda „Zimmer MedizinSysteme GmbH“. 
 
Medžiaga Kempinės pagamintos iš viskozės. 

 
Medžiagos 
patvarumas 

Kempinės yra atsparios alkoholiui ir temperatūrai iki 134 °C. Rūgštys ir bazės kenkia 
medžiagai. 
 

Pavojingumas Naudojant pagal paskirtį, vertinama, kad kempinės yra nepavojingos užtikrinant 
nepažeistos ir sveikos odos higieną (pvz., žr. RKI gaires). 
 

 

 Dirbant su chemikalais (pvz., valymo ar dezinfekavimo priemonėmis), taip pat 
norint apsisaugoti nuo infekcijų, reikia naudoti tinkamas asmenines apsaugos 
priemones (pvz., akinius, apsaugines pirštines). Laikykitės atitinkamo gamintojo 
pateiktos naudojimo informacijos. 

 Sausos kempinės yra trapios. Tokioje būsenoje mechaniškai įtemptos (perlenktos 
ar suspaustos) kempinės trūkinėja. 

 
 

Valymas ir dezinfekavimas 
 

Rankinis būdas (terminis dezinfekavimas) 
 
Pirminis 
apdorojimas 

Iškart po naudojimo kempines rekomenduojama nuplauti po tekančiu drungnu vandeniu, 
kad būtų pašalinti stambūs nešvarumai ir išvengta jų išdžiūvimo. 
 

Reikalingos 
medžiagos 

 Atviras indas, pagamintas iš metalo arba plastiko. 
 Kriauklė. 
 Vanduo iš čiaupo. 
 Metalinis kaistuvas. 
 Kaitinimo įrenginys. 
 Sugeriantis audinys. 
 

Valymas 1. Įdėkite kempines į indą, kuriame yra pakankamas kiekis drungno (40 °C) vandens ir 
palaukite, kol visos kempinės permirks. 

2. Švelniai spauskite kempines, kol pašalinsite visus matomus nešvarumus. 
3. Nuplaukite kempines po tekančiu vandeniu. 
4. Spauskite kempines, kol vanduo nustos lašėti. Stenkitės nesuspausti kempinių 

pernelyg stipriai. 
 

Dezinfekavimas, 
terminis metodas 

1. Sudėkite kempines į kaistuvą, užpildytą vandeniu iš čiaupo. 
2. Vandenį kaitinkite iki virimo taško ir palaikykite šią temperatūrą bent 15 minučių. 

Įsitikinkite, kad visos kempinės visiškai panardintos į vandenį. 
3. Išpilkite vandenį kartu su kempinėmis ir, pildami ant kempinių daug šalto vandens, jas 

atvėsinkite. 
4. Spauskite kempines, kol vanduo nustos lašėti. Stenkitės nesuspausti kempinių 

pernelyg stipriai. 
Dėmesio. Nepakankamai atvėsinus, kyla nudegimų pavojus! 

 
 

Džiovinimas Norėdami išdžiovinti kempines, sudėkite jas ant švaraus, sugeriančio audinio ir uždenkite 
audiniu, kad apsaugotumėte nuo užteršimo. 
Pastaba. Visiškai išdžiūvusios kempinės tampa sausos ir neturėtų būti veikiamos 
mechaninio krūvio. 
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Apžiūra 1. Patikrinkite, ar kempinėse nėra skylių ir kitų pažeistų vietų, kurioms esant galėtų 

atsirasti tiesioginis kontaktas tarp elektrodo ir paciento. 
2. Patikrinkite, ar kempinių storis visame paviršiuje yra vienodas. 

 
Pakavimas Sudėkite kempines į medžiaginius ar plastikinius maišelius arba kitas tinkamas, dulkėms 

nepralaidžias pakuotes, kad apsaugotumėte jas nuo dulkių ir nešvarumų. 
 

Laikymas Supakuotas kempines laikykite vėsioje ir sausoje vietoje, saugokite nuo tiesioginių saulės 
spindulių. 

 
 

Automatinis būdas (termocheminis dezinfekavimas) 
 
Pirminis apdorojimas Iškart po naudojimo kempines rekomenduojama nuplauti po tekančiu drungnu vandeniu, 

kad būtų pašalinti stambūs nešvarumai ir išvengta jų išdžiūvimo. 
 

Reikalingos 
medžiagos 

 Skalbimo mašina cheminiam dezinfekavimui 
 Tinklinis maišelis 
 Džiovyklė 
 Dezinfekuojantis ploviklis (pvz., „Desosan“) 
 

Valymas / 
dezinfekavimas 

Pastaba. Ši valymo ir dezinfekavimo procedūra patvirtinta naudojant dezinfekavimo 
ploviklį „Desosan“. Galima daryti išvadą, kad kiti RKI išvardyti būdai duoda palyginamus 
rezultatus. Prireikus būdas turi būti patvirtintas. 
1. Sudėkite kempines į tinkamą tinklinį maišelį. Kempinės neturėtų būti suspaustos 

pernelyg ankštai, kad nesumažėtų skalbimo procedūros veiksmingumas.  
2. Skalbkite kempines pasirinkę tinkamą temperatūros ir trukmės derinį (15 min. 60 °C, 

skysčio lygis 1:5, 6 g/l „Desosan“). 
3. Skalaukite kempines skalbimo mašinoje (trys 3 min. trukmės skalavimo ciklai, skysčio 

lygis 1:5). Išgręžkite kempines, kad jos būtų kiek sausesnės (pvz., 3 min. pasirinkus 
greitį 930 min.-1). 

 
Dėmesio. Pasirinkus trumpesnę skalavimo trukmę, kempinėje gali likti dezinfekavimo 
ploviklio likučių; tai gali sudirginti paciento odą! 

 
Džiovinimas 1. Įdėkite į tinklinį maišelį sudėtas kempines į džiovyklę. Pasirinkite programą, kuri 

visiškai neišsausintų kempinių. 
Pastaba. Visiškai išdžiūvusi medžiaga tampa trapi ir kempinės gali būti pažeistos. 

 
Apžiūra 1. Patikrinkite, ar kempinėse nėra skylių ir kitų pažeistų vietų, kurioms esant galėtų 

atsirasti tiesioginis kontaktas tarp elektrodo ir paciento. 
2. Patikrinkite, ar kempinių storis visame paviršiuje yra vienodas. 

 
Pakavimas Sudėkite kempines į medžiaginius ar plastikinius maišelius arba kitas tinkamas, dulkėms 

nepralaidžias pakuotes, kad apsaugotumėte jas nuo dulkių ir nešvarumų. 
 

Laikymas Supakuotas kempines laikykite vėsioje ir sausoje vietoje, saugokite nuo tiesioginių saulės 
spindulių. 

 
 

Kita informacija 
 
Tinkamumo laikas „Zimmer MedizinSysteme GmbH“ kempinės gaminamos iš viskozės – chemiškai 

modifikuotos, iš medienos išgaunamos natūralios medžiagos. Dėl šios priežasties jos 
neturi neriboto galiojimo laiko. Laikui bėgant (priklausomai nuo naudojimo ir priežiūros) 
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medžiaga gali sunykti. 
Nėra galimybės naudoti visiškai sintetinių medžiagų dėl ribotų vandens sugerties savybių ir 
dėl uždarų porų menko laidumo elektros srovei. 
 

Trapumas Sausos kempinės yra trapios. Tokioje būsenoje mechaniškai įtemptos (perlenktos ar 
suspaustos) kempinės trūkinėja. 
 

 
 
 
 
Stefan Leinweber 
Kokybės vadyba 
25/03/2020/Lei 


