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Odkażanie gąbek wiskozowych 
 
Niniejsza instrukcja dotyczy wszystkich produktów z gąbki (woreczki, gąbki do przycięcia, gąbki do aparatów 
podciśnieniowych) oferowanych przez firmę Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
 
Materiał Gąbki są produkowane z wiskozy. 

 
Wytrzymałość 
materiału 

Gąbki są odporne na działanie alkoholu i temperatur do 134°C. Kwas i ług mogą 
uszkodzić materiał. 
 

Krytyczność Pod warunkiem zastosowania zgodnie z przeznaczeniem gąbki są uznawane jako 
niekrytyczne pod względem higieny w przypadku stosowania na nienaruszonej i 
zdrowej skórze (patrz np. dyrektywa instytutu RKI). 
 

 

 Stosując chemikalia (np. środki czyszczące i dezynfekcyjne) oraz w celu ochrony 
przed zakażeniami należy zadbać o odpowiednie środki ochrony indywidualnej 
(np. okulary ochronne, rękawiczki ochronne). Należy przestrzegać instrukcji 
danego producenta. 

 Suche gąbki kruszą się. Jeżeli w takim stanie zostaną obciążone mechanicznie 
(zgięte lub ściśnięte), pękną. 

 
 

Czyszczenie i dezynfekcja 
 

Metoda ręczna (dezynfekcja termiczna) 
 
Przygotowanie Zaleca się przepłukanie gąbek pod bieżącą, letnią wodą z kranu bezpośrednio po 

zastosowaniu, aby usunąć duże zabrudzenia i zapobiec wyschnięciu. 
 

Potrzebne pomoce  Otwarte naczynie z metalu lub tworzywa 
 Zlew 
 Woda z kranu 
 Garnek metalowy 
 Kuchenka 
 Chłonna szmatka 
 

Czyszczenie 1. Włożyć gąbki do naczynia, w którym znajduje się dostatecznie dużo ciepłej wody 
(40°C) i odczekać, aż gąbki w pełni nasiąkną. 

2. Delikatnie wyciskać gąbki, aż odłączą się wszystkie widoczne zabrudzenia. 
3. Wypłukać gąbki pod bieżącą wodą. 
4. Wycisnąć gąbki tak, by nie ciekły z niej krople wody. Uważać, żeby za bardzo nie 

obciążać gąbek mechanicznie. 
 

Dezynfekcja, 
metoda termiczna 

1. Włożyć gąbki do garnka wypełnionego wodą z kranu. 
2. Zagotować wodę i utrzymywać taką temperaturę przez co najmniej 15 minut. Zadbać 

o to, żeby gąbki były całkowicie zanurzone w wodzie. 
3. Wylać wodę z gąbkami i ostudzić je, polewając dużą ilością zimnej wody. 
4. Wycisnąć gąbki tak, by nie ciekły z niej krople wody. Uważać, żeby za bardzo nie 

obciążać gąbek mechanicznie. 
Ostrzeżenie: Niebezpieczeństwo oparzeń w przypadku niedostatecznego 
ostudzenia! 

 
 

Suszenie Do suszenia położyć gąbki na czystej, chłonnej szmatce i osłonić materiałem, żeby chronić 
przed zabrudzeniami. 
Informacja: Gdy gąbki całkowicie wyschną, stają się łamliwe i nie można ich poddawać 
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wówczas obciążeniom mechanicznym. 
 

Kontrola 1. Sprawdzić, czy w gąbkach nie ma dziur i innych uszkodzeń, które mogłyby 
spowodować bezpośredni kontakt elektrody z pacjentem. 

2. Sprawdzić, czy gąbki mają równą grubość na całej powierzchni. 
 

Opakowanie Gąbki schować do worka materiałowego lub foliowego albo innego rodzaju 
zabezpieczenia chroniącego przed kurzem i zabrudzeniami. 
 

Przechowywanie Schowane gąbki przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, chroniąc je przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

 
 

Metoda maszynowa (chemo-termiczna metoda dezynfekcji) 
 
Przygotowanie Zaleca się przepłukanie gąbek pod bieżącą, letnią wodą z kranu bezpośrednio po 

zastosowaniu, aby usunąć duże zabrudzenia i zapobiec wyschnięciu. 
 

Potrzebne pomoce  Płuczka do dezynfekcji chemicznej 
 Woreczki na pranie 
 Suszarka 
 Dezynfekujący środek piorący 
 

Czyszczenie/ 
dezynfekcja 

Informacja: Metoda czyszczenia i dezynfekcji została poddana walidacji z zastosowaniem 
dezynfekującego środka piorącego Dezosan. Można założyć, że inne metody, wskazane 
na liście instytutu RKI dadzą porównywalne wyniki. W razie potrzeby metodę należy 
poddać walidacji. 
1. Włożyć gąbki do odpowiedniego woreczka na pranie. Gąbki nie mogą do siebie za 

bardzo przylegać, żeby nie zmniejszać skuteczności prania. 
2. Wyprać gąbki przy zachowaniu odpowiedniej kombinacji temperatury i czasu (60°C 

przez 15 minut, stosunek 1:5, 6 g/l Dezosan). 
3. Wypłukać gąbki w maszynie (3 cykle płukania po 3 minuty, stosunek 1:5). Odwirować 

w celu wstępnego wysuszenia (np. 3 minuty przy 930 min-1). 
 

Ostrzeżenie: W przypadku zbyt krótkiego czasu płukania w gąbce mogą pozostać 
resztki dezynfekcyjnego środka piorącego, a ten może powodować podrażnienia 
skóry pacjentów! 

 
Suszenie 1. Włożyć gąbki w woreczku na pranie do suszarki. Wybrać program, który całkowicie 

osuszy gąbki. 
Informacja: W przypadku całkowitego wysuszenia materiał robi się łamliwy, dlatego 
łatwo można uszkodzić gąbki. 

 
Kontrola 1. Sprawdzić, czy w gąbkach nie ma dziur i innych uszkodzeń, które mogłyby 

spowodować bezpośredni kontakt elektrody z pacjentem. 
2. Sprawdzić, czy gąbki mają równą grubość na całej powierzchni. 

 
Opakowanie Gąbki schować do worka materiałowego lub foliowego albo innego rodzaju 

zabezpieczenia chroniącego przed kurzem i zabrudzeniami. 
 

Przechowywanie Schowane gąbki przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, chroniąc je przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

 
 

Pozostałe informacje 
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Trwałość Gąbki firmy Zimmer MedizinSysteme GmbH są produkowane z wiskozy, która jest 
modyfikowanym chemicznie tworzywem naturalnym pozyskiwanym z drewna. Dlatego ich 
okres trwałości nie jest nieograniczony. Z biegiem czasu materiał może się zużyć – w 
zależności od sposobu korzystania i konserwacji. 
Stosowanie w pełni syntetycznych materiałów nie jest możliwe ze względu na ograniczoną 
absorpcję wody i złą przewodność prądu elektrycznego spowodowaną zamkniętymi 
porami. 
 

Łamliwość Suche gąbki kruszą się. Jeżeli w takim stanie zostaną obciążone mechanicznie (zgięte lub 
ściśnięte), pękną. 
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