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Zuivering van viscosesponzen 
 
Deze gebruiksaanwijzing heeft betrekking op alle sponsproducten (sponszakjes, voorgeknipte sponzen, Vaco-
sponzen) van Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
 
Materiaal De sponzen zijn gemaakt van viscose. 

 
Duurzaamheid van 
het materiaal 

De sponzen zijn bestand tegen alcohol en temperaturen tot 134°C; zuren en logen 
beschadigen het materiaal. 
 

Kritische factoren De sponzen gelden bij beoogd gebruik op een letselvrije en gezonde huid ten aanzien 
van hygiëne als 'niet-kritiek' (zie bijv. de RKI-richtlijn). 
 

 

 Bij toepassing van chemicaliën (zoals reinigings- of desinfectiemiddelen) en voor 
bescherming tegen infecties moet worden gezorgd voor geschikte persoonlijke 
beschermingsmiddelen (bijv. veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen). Neem de 
gebruiksinstructies van de betreffende fabrikant in acht. 

 In droge toestand zijn de sponzen breekbaar. Als ze in deze toestand 
mechanisch worden belast (geknikt of ingedrukt), breken ze. 

 
 

Reiniging en desinfectie 
 

Handmatige procedure (thermische desinfectie) 
 
Voorbehandeling Het verdient aanbeveling de sponzen direct na gebruik onder stromend lauwwarm 

leidingwater uit te spoelen om grof vuil te verwijderen en indrogen te voorkomen. 
 

Benodigde 
hulpmiddelen 

 open bak van metaal of kunststof 
 spoelbak 
 leidingwater 
 metalen pan 
 kookvoorziening 
 absorberende doek 
 

Reiniging 1. Leg de sponzen in een bak met voldoende handwarm water (40°C) en wacht tot de 
sponzen zich helemaal hebben volgezogen. 

2. Druk de sponzen voorzichtig uit tot al het zichtbare vuil is opgelost. 
3. Spoel de sponzen af onder stromend water. 
4. Druk de sponzen uit tot er geen water meer vanaf druppelt. Zorg dat u de spons niet 

te zwaar mechanisch belast. 
 

Desinfectie, 
thermische 
procedure 

1. Doe de sponzen in een pan die gevuld is met leidingwater. 
2. Verhit het water tot het kookpunt en houd deze temperatuur minstens 15 minuten 

aan. Zorg dat alle sponzen volledig ondergedompeld zijn in het water. 
3. Giet het water met de sponzen af en koel de sponzen af met veel koud stromend 

water. 
4. Druk de sponzen uit tot er geen water meer vanaf druppelt. Zorg dat u de spons niet 

te zwaar mechanisch belast. 
Voorzichtig: Bij onvoldoende afkoeling bestaat er een kans op brandwonden! 

 
 

Drogen Leg de sponzen op een schone absorberende doek om ze te drogen en dek ze af met een 
doek om ze te beschermen tegen verontreiniging. 
Opmerking: Wanneer de sponzen helemaal droog zijn, worden ze bros en mogen ze niet 
meer mechanisch worden belast. 
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Controle 1. Controleer of de sponzen vrij zijn van gaten en andere beschadigingen die tot direct 

contact van de elektrode met de huid van de patiënt zouden kunnen leiden. 
2. Controleer of de sponzen over het hele oppervlak even dik zijn. 

 
Verpakking Verpak de sponzen in een textiel- of foliezak of een andere geschikte stofvrije verpakking 

om ze te beschermen tegen stof en vuil. 
 

Opslag Bewaar de verpakte sponzen op een koele en droge plaats, beschermd tegen direct 
zonlicht. 

 
 

Machinale procedure (chemothermische desinfectieprocedure) 
 
Voorbehandeling Het verdient aanbeveling de sponzen direct na gebruik onder stromend lauwwarm 

leidingwater uit te spoelen om grof vuil te verwijderen en indrogen te voorkomen. 
 

Benodigde 
hulpmiddelen 

 wasmachine voor chemische desinfectie 
 wasnetje 
 droger 
 desinfecterend wasmiddel (bijv. Desosan) 
 

Reiniging/desinfecti
e 

Opmerking: de reinigings- en desinfectieprocedure is gevalideerd met gebruikmaking van 
het desinfecterende reinigingsmiddel Desosan. U kunt ervan uitgaan dat andere 
procedures volgens de RKI-richtlijn vergelijkbare resultaten opleveren. Eventueel moet de 
procedure worden gevalideerd. 
1. Doe de sponzen in een geschikt wasnetje. De sponzen mogen niet te dicht op elkaar 

zitten, anders wordt de effectiviteit van het wassen verminderd. 
2. Was de sponzen met een geschikte combinatie van temperatuur en duur (60°C 

gedurende 15 minuten, vloeistofpeil 1:5, 6 g/l Desosan). 
3. Spoel de sponzen in de machine (3 spoelbeurten van elk 3 minuten, vloeistofpeil 1:5). 

Centrifugeer de sponzen om ze voor te drogen (bijv. 3 minuten bij 930 omw/min). 
 

Voorzichtig: Bij een korte spoeling kunnen er resten van het desinfecterende 
reinigingsmiddel in de spons achterblijven die tot huidirritatie bij de patiënten kunnen 
leiden. 

 
Drogen 1. Doe de sponzen in een wasnetje in de droger. Kies een programma waarmee de 

sponzen niet helemaal worden gedroogd. 
Opmerking: Bij volledige droging wordt het materiaal bros en kunnen de sponzen 
beschadigd raken. 

 
Controle 1. Controleer of de sponzen vrij zijn van gaten en andere beschadigingen die tot direct 

contact van de elektrode met de huid van de patiënt zouden kunnen leiden. 
2. Controleer of de sponzen over het hele oppervlak even dik zijn. 

 
Verpakking Verpak de sponzen in een textiel- of foliezak of een andere geschikte stofvrije verpakking 

om ze te beschermen tegen stof en vuil. 
 

Opslag Bewaar de verpakte sponzen op een koele en droge plaats, beschermd tegen direct 
zonlicht. 

 
 

Overige informatie 
 
Houdbaarheid De sponzen van Zimmer MedizinSysteme GmbH zijn gemaakt van viscose, een chemisch 
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aangepast natuurlijk materiaal dat uit hout wordt gewonnen. Daardoor zijn ze helaas niet 
onbeperkt houdbaar. In de loop der tijd kan het materiaal dus (afhankelijk van het gebruik 
en de behandeling) kapot gaan. 
Het gebruik van volledig synthetische materialen is niet mogelijk omdat deze een beperkt 
wateropnemend vermogen hebben en door de gesloten poriën slechte geleidende 
eigenschappen voor elektrische stroom hebben. 
 

Breekbaarheid In droge toestand zijn de sponzen breekbaar. Als ze in deze toestand mechanisch worden 
belast (geknikt of ingedrukt), breken ze. 
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