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Reprocessamento de esponjas de viscose 
 
Estas instruções aplicam-se a todos os produtos de esponja comercializados pela Zimmer MedizinSysteme GmbH 
(bolsas de esponja, esponjas pré-cortadas, esponjas Vaco). 
 
Material As esponjas são fabricadas em viscose. 

 
Resistência do 
material 

As esponjas são resistentes a álcool e temperaturas até 134 °C. Ácidos e soluções 
alcalinas danificam o material. 
 

Criticidade Quando utilizadas corretamente e aplicadas sobre pele intacta e saudável, as 
esponjas são consideradas “não críticas” em termos de higiene (ver, por exemplo, a 
Diretiva RKI). 
 

 

 Durante o manuseamento de produtos químicos (por ex. produtos de limpeza ou 
desinfeção) e para fins de proteção contra infeções, é necessário observar 
equipamento de proteção individual adequado (por ex. óculos e luvas de 
proteção). Observe as instruções do respetivo fabricante. 

 As esponjas são quebradiças quando estão secas. Se forem sujeitas a cargas 
mecânicas (dobradas ou pressionadas) neste estado partem-se. 

 
 
 

Limpeza e desinfeção 
 

Processo manual (desinfeção térmica) 
 
Pré-tratamento Recomenda-se que as esponjas sejam lavadas diretamente após a utilização, sob água 

corrente quente, para remover a sujidade grosseira e evitar que esta seque. 
 

Meios auxiliares 
necessários 

 Recipiente metálico ou plástico aberto 
 Lavatório 
 Água da torneira 
 Tacho metálico 
 Fogão 
 Pano absorvente 
 

Limpeza 1. Coloque as esponjas num recipiente com água quente (40 °C) suficiente e aguarde 
até estas ficarem completamente saturadas. 

2. Comprima as esponjas com cuidado até todas as sujidades visíveis se dissolverem. 
3. Enxague as esponjas sob água corrente. 
4. Esprema as esponjas até deixarem de pingar água. Certifique-se de que não sujeita 

as esponjas a grandes cargas mecânicas. 
 

Desinfeção, 
processo térmico 

1. Coloque as esponjas num tacho com água da torneira. 
2. Aqueça a água até ao ponto de ebulição e mantenha esta temperatura durante, pelo 

menos, 15 minutos. Certifique-se de que todas as esponjas estão totalmente 
submergidas na água. 

3. Escorra a água com as esponjas e arrefeça-as com bastante água corrente fria. 
4. Esprema as esponjas até deixarem de pingar água. Certifique-se de que não sujeita 

as esponjas a grandes cargas mecânicas. 
Cuidado: perigo de queimadura em caso de arrefecimento insuficiente! 
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Secagem Para secar as esponjas, coloque-as sobre um pano absorvente limpo, e cubra-as com um 

pano, para as proteger contra sujidade. 
Nota: em estado totalmente seco, as esponjas tornam-se quebradiças e não podem ser 
sujeitas a cargas mecânicas. 
 

Controlo 1. Verifique se as esponjas não têm buracos nem outros danos, que possam resultar no 
contacto direto do elétrodo com o doente. 

2. Verifique se as esponjas apresentam uma espessura uniforme em toda a sua 
superfície. 
 

Embalagem Embale as esponjas em bolsas de tecido ou película, ou noutra embalagem de proteção 
contra pó adequada, para as proteger contra pó e sujidade. 
 

Armazenamento Armazene as esponjas embaladas num local fresco e seco, proteja-as da luz solar direta. 
 
 

Processo mecânico (processo de desinfeção química/térmica) 
 
Pré-tratamento Recomenda-se que as esponjas sejam lavadas diretamente após a utilização, sob água 

corrente quente, para remover a sujidade grosseira e evitar que esta seque. 
 

Meios auxiliares 
necessários 

 Máquina de lavar para a desinfeção química 
 Rede de lavagem 
 Máquina de secar 
 Detergente de desinfeção (por ex. Desosan) 
 

Limpeza/ 
desinfeção 

Nota: o processo de limpeza e desinfeção foi validado com base na utilização do 
detergente de desinfeção Desosan. Pode partir-se do princípio que outros processos 
listados pelo RKI forneçam resultados equiparáveis. Eventualmente, o processo terá de 
ser validado. 
1. Coloque as esponjas numa rede de lavagem adequada. Não comprima demasiadas 

esponjas, para não afetar a eficiência da lavagem. 
2. Lave as esponjas com uma combinação de temperatura e duração adequada (60 °C 

durante 15 minutos, relação de banho 1:5, 6 g/l Desosan). 
3. Enxague as esponjas na máquina (3 enxaguamentos de 3 minutos cada, relação de 

banho 1:5). Centrifugue as esponjas para as pré-secar (por ex. 3 minutos a 930 min-

1). 
 

Cuidado: em caso de tempo de enxaguamento insuficiente podem permanecer 
resíduos do detergente de desinfeção na esponja, o que pode provocar irritações 
cutâneas nos doentes! 

 
Secagem 1. Coloque as esponjas dentro de uma rede na máquina de secar. Selecione um 

programa que não seque totalmente as esponjas. 
Nota: o material torna-se quebradiço quando está totalmente seco, e as esponjas 
podem ser danificadas. 

 
Controlo 1. Verifique se as esponjas não têm buracos nem outros danos, que possam resultar no 

contacto direto do elétrodo com o doente. 
2. Verifique se as esponjas apresentam uma espessura uniforme em toda a sua 

superfície. 
 

Embalagem Embale as esponjas em bolsas de tecido ou película, ou noutra embalagem de proteção 
contra pó adequada, para as proteger contra pó e sujidade. 
 

Armazenamento Armazene as esponjas embaladas num local fresco e seco, proteja-as da luz solar direta. 
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Outras informações 
 
Prazo de validade As esponjas da Zimmer MedizinSysteme GmbH são fabricadas em viscose, um material 

natural, quimicamente modificado, obtido a partir da madeira. Por esse motivo não têm 
uma validade ilimitada. Em função da utilização e do manuseamento, é possível que, ao 
longo do tempo, o material seja destruído. 
Devido à absorção limitada de água e à fraca condutividade de corrente elétrica, 
resultante dos poros fechados, não é possível utilizar materiais totalmente sintéticos. 
 

Fragilidade As esponjas são quebradiças quando estão secas. Se forem sujeitas a cargas mecânicas 
(dobradas ou pressionadas) neste estado partem-se. 
 

 
 
 
 
Stefan Leinweber 
Gestão da qualidade 
25.03.2020/Lei 


