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Viskozo sūkļu apstrāde 
 
Šie norādījumi attiecas uz visiem sūkļu izstrādājumiem (sūkļu kabatām, iepriekš sagrieztiem sūkļiem, vakuuma 
sūkļiem), ko pārdod uzņēmums Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
 
Materiāls Sūkļi ir izgatavoti no viskozes. 

 
Materiāla izturība Sūkļi ir izturīgi pret spirtu un temperatūru līdz 134 °C. Skābes un bāzes sabojā 

materiālu. 
 

Kritika Lietojot paredzētajā veidā, sūkļi tiek uzskatīti par “nekritiskiem” attiecībā uz higiēnu, 
lietojot tos uz neievainotas un veselīgas ādas (skatiet, piemēram, RKI (Roberta-Koha 
institūta) vadlīnijas). 
 

 

 Rīkojoties ar ķimikālijām (piemēram, tīrīšanas vai dezinfekcijas līdzekļiem), kā arī 
lai pasargātu no infekcijām, jālieto piemēroti individuālās aizsardzības līdzekļi 
(piemēram, aizsargbrilles, aizsargcimdi). Ievērojiet attiecīgā ražotāja sniegto 
informāciju. 

 Sausi sūkļi ir trausli. Ja šādiem sūkļiem tiek piemērots mehānisks spiediens 
(salocīšana vai izspiešana), tie salūst. 

 
 

Tīrīšana un dezinfekcija 
 

Manuāla metode (termiska dezinfekcija) 
 
Priekšapstrāde Tūlīt pēc lietošanas sūkļus ieteicams izskalot zem tekoša remdena ūdens, lai notīrītu 

lielākos netīrumus un novērstu to piekalšanu. 
 

Nepieciešamie 
materiāli 

 Atvērts metāla vai plastmasas konteiners 
 Izlietne 
 Krāna ūdens 
 Metāla panna 
 Ēdiena gatavošanas telpas 
 Absorbējoša drāna 
 

Tīrīšana 1. Sūkļus iegremdējiet konteinerā ar pietiekamu daudzumu remdena ūdens (40°C) un 
pagaidiet, līdz tie ir pilnībā piesūcināti ar ūdeni. 

2. Viegli saspiediet sūkļus, līdz visi redzamie netīrumi ir atdalījušies. 
3. Zem tekoša ūdens izskalojiet sūkļus. 
4. Saspiediet sūkļus, līdz vairs neizdalās ūdens. Sūkļiem nedrīkst piemērot pārmērīgi 

daudz mehāniska spiediena. 
 

Dezinfekcija, 
termiskā metode 

1. Ievietojiet sūkļus ar krāna ūdeni piepildītā vannā. 
2. Ūdeni uzkarsējiet līdz viršanas temperatūrai un uzturiet šo temperatūru vismaz 

15 minūtes. Pārliecinieties, ka visi sūkļi ir pilnībā iegremdēti ūdenī. 
3. Izlejiet ūdeni ar sūkļiem un atdzesējiet tos, pārlejot tiem daudz auksta ūdens. 
4. Saspiediet sūkļus, līdz vairs neizdalās ūdens. Sūkļiem nedrīkst piemērot pārmērīgi 

daudz mehāniska spiediena. 
Uzmanību! Nepietiekama atdzesēšana rada apdegumu risku! 

 
 

Žāvēšana Lai sūkļus žāvētu, novietojiet tos uz tīras, absorbējošas drānas un apsedziet ar drānu, lai 
aizsargātu tos no kontaminācijas. 
Piezīme. Pilnīgi izžuvuši, sūkļi kļūst trausli un tos nedrīkst pakļaut mehāniska spiediena 
iedarbībai. 
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Inspekcija 1. Pārbaudiet, vai sūkļos nav caurumu un citu bojātu vietu, kas varētu izraisīt tiešu 

kontaktu starp elektrodu un pacientu. 
2. Pārliecinieties, ka sūkļiem visā to garumā ir vienāds biezums. 

 
Iepakošana Iepakojiet sūkļus auduma vai plastmasas maisiņos vai citā piemērotā putekļu 

necaurlaidīgā iepakojumā, lai aizsargātu tos no putekļiem un netīrumiem. 
 

Glabāšana Iepakotos sūkļus glabājiet vēsā un sausā vietā, kā arī aizsargājiet tos no tiešas saules 
gaismas iedarbības. 

 
 

Automātiskā metode (termoķīmiskās dezinfekcijas mazgāšanas metode) 
 
Priekšapstrāde Tūlīt pēc lietošanas sūkļus ieteicams izskalot zem tekoša remdena ūdens, lai notīrītu 

lielākos netīrumus un novērstu to piekalšanu. 
 

Nepieciešamie 
materiāli 

 Veļas mazgājamā mašīna ķīmiskai dezinfekcijai 
 Tīkla maiss 
 Žāvētājs 
 Dezinfekcijas līdzeklis (piemēram, Desosan) 
 

Tīrīšana/dezinfekcija Piezīme. Tīrīšanas un dezinfekcijas procedūra tika apstiprināta, izmantojot dezinfekcijas 
līdzekli Desosan. Var pieņemt, ka citas RKI uzskaitītās metodes dod salīdzināmus 
rezultātus. Vajadzības gadījumā metode būtu jāapstiprina. 
1. Ievietojiet sūkļus piemērotā tīkla maisā. Sūkļus nedrīkst iesaiņot pārāk cieši, lai 

neietekmētu mazgāšanas procedūras efektivitāti.  
2. Mazgājiet sūkļus ar piemērotu temperatūras un ilguma kombināciju (15 minūtes 

60 °C, šķidruma līmenis 1:5, 6 g/l Desosan). 
3. Skalojiet sūkļus iekārtā (trīs 3 minūšu skalošanas cikli, šķīduma līmenis 1:5). 

Izgrieziet sūkļus, lai tos sagatavotu žāvēšanai (piemēram, 3 minūtes ar 930 min-1). 
 

Uzmanību! Ja skalošanas laiks ir īsāks, sūklī var palikt dezinficējošā mazgāšanas 
līdzekļa atlikumi, kas var kairināt ādu pacientam. 

 
Žāvēšana 1. Ievietojiet sūkļus žāvētāja tīkla maisā. Izvēlieties programmu, kas sūkļus neizžāvēs 

pilnībā. 
Piezīme. Ja sūklis ir pilnībā izžāvēts, materiāls kļūst trausls un sūkļus ir iespējams 
bojāt. 

 
Inspekcija 1. Pārbaudiet, vai sūkļos nav caurumu un citu bojātu vietu, kas varētu izraisīt tiešu 

kontaktu starp elektrodu un pacientu. 
2. Pārliecinieties, ka sūkļiem visā to garumā ir vienāds biezums. 

 
Iepakošana Iepakojiet sūkļus auduma vai plastmasas maisiņos vai citā piemērotā putekļu 

necaurlaidīgā iepakojumā, lai aizsargātu tos no putekļiem un netīrumiem. 
 

Glabāšana Iepakotos sūkļus glabājiet vēsā un sausā vietā, kā arī aizsargājiet tos no tiešas saules 
gaismas iedarbības. 

 
 

Cita informācija 
 
Derīguma termiņš Uzņēmuma Zimmer MedizinSysteme GmbH sūkļi ir izgatavoti no viskozes, ķīmiski 

modificētas dabiskas vielas, kas iegūta no koka. Tādēļ tiem diemžēl nav neierobežots 
derīguma termiņš. Tādējādi laika gaitā, atkarībā no lietošanas un apstrādes, materiāls var 
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tikt iznīcināts. 
Pilnībā sintētisku materiālu lietošana nav iespējama, jo slēgto poru dēļ materiālam ir 
ierobežota ūdens absorbcija un slikta elektriskās strāvas vadīšanas spējas. 
 

Trauslums Sausi sūkļi ir trausli. Ja šādiem sūkļiem tiek piemērots mehānisks spiediens (salocīšana 
vai izspiešana), tie salūst. 
 

 
 
 
 
Stefan Leinweber 
Kvalitātes vadība 
25/03/2020/Lei 


