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Prelucrarea bureților din vâscoză 
 
Aceste instrucțiuni sunt valabile pentru toate produsele din burete (pungi din burete, bureți pretăiați, bureți Vaco) 
comercializate de Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
 
Material Bureții sunt fabricați din vâscoză. 

 
Durabilitatea 
materialului 

Bureții sunt rezistenți la alcool și la temperaturi de până la 134°C. Acizii și bazele 
deteriorează materialul. 
 

Riscuri asociate 
utilizării 

Se consideră că, atunci când sunt utilizați conform destinației, bureții nu prezintă 
niciun risc din punctul de vedere al igienei dacă sunt utilizați pe o piele sănătoasă, fără 
leziuni (vezi notele de orientare RKI de exemplu). 
 

 

 La manipularea substanțelor chimice (de ex. agenți de curățare sau 
dezinfectanți), precum și pentru protecție împotriva infecțiilor, este necesară 
purtarea unui echipament de protecție personală adecvat (de ex. ochelari de 
protecție, mănuși de protecție). Respectați instrucțiunile de utilizare ale 
fabricantului respectiv. 

 Bureții sunt fragili când sunt uscați. Dacă sunt supuși unei tensiuni mecanice în 
această stare (sunt împăturiți sau strânși), se rup. 

 
 

Curățare și dezinfectare 
 

Metoda manuală (dezinfectare termică) 
 
Tratament prealabil Se recomandă clătirea bureților sub jet de apă călduță imediat după utilizare, pentru 

îndepărtarea reziduurilor grosiere și pentru a preveni uscarea acestora pe burete. 
 

Materiale necesare  Recipient deschis din metal sau plastic 
 Chiuvetă 
 Apă de la robinet 
 Vas din metal 
 Echipament de gătit 
 Lavetă absorbantă 
 

Curățare 1. Puneți bureții într-un recipient cu o cantitate suficientă de apă călduță (40°C) și 
așteptați până sunt complet saturați. 

2. Strângeți bureții ușor, până când toate reziduurile vizibile se desprind. 
3. Clătiți bureții sub jet de apă. 
4. Strângeți bureții până când nu mai picură apă din ei. Evitați să exercitați o tensiune 

mecanică excesivă asupra bureților. 
 

Dezinfectare, 
metoda termică 

1. Puneți bureții într-un vas plin cu apă de la robinet. 
2. Încălziți apa până la punctul de fierbere și mențineți această temperatură timp de cel 

puțin 15 minute. Asigurați-vă că toți bureții sunt cufundați complet în apă. 
3. Scurgeți apa din vas și răciți bureții turnând pe ei apă rece din abundență. 
4. Strângeți bureții până când nu mai picură apă din ei. Evitați să exercitați o tensiune 

mecanică excesivă asupra bureților. 
Atenție: O răcire inadecvată duce la riscul de arsuri! 

 
 

Uscare Pentru a usca bureții, puneți-i pe o lavetă absorbantă curată și acoperiți-i cu o lavetă 
pentru a-i proteja împotriva contaminării. 
Notă: Când sunt complet uscați, bureții devin fragili și nu trebuie supuși unor tensiuni 
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mecanice. 
 

Inspectare 1. Verificați dacă bureții nu au găuri și alte suprafețe deteriorate, ceea ce ar putea duce 
la un contact direct între electrod și pacient. 

2. Verificați dacă bureții au o grosime uniformă pe întreaga suprafață. 
 

Ambalare Ambalați bureții în pungi din material textil sau plastic ori în alte ambalaje adecvate, 
rezistente la praf, pentru a-i proteja împotriva prafului și murdăririi. 
 

Păstrare Păstrați bureții ambalați într-un loc răcoros și uscat și protejați-i împotriva razelor solare 
directe. 

 
 

Metoda automată (metoda de spălare cu dezinfectare termochimică) 
 
Tratament prealabil Se recomandă clătirea bureților sub jet de apă călduță imediat după utilizare, pentru 

îndepărtarea reziduurilor grosiere și pentru a preveni uscarea acestora pe burete. 
 

Materiale necesare  Mașină de spălat pentru dezinfectare chimică 
 Pungă din plasă 
 Uscător 
 Detergent dezinfectant (de ex. Desosan) 
 

Curățare/dezinfectare Notă: Procedura de curățare și dezinfectare a fost validată cu utilizarea detergentului 
dezinfectant Desosan. Se poate presupune că alte metode menționate în RKI determină 
rezultate comparabile. Dacă este necesar, metoda trebuie validată. 
1. Puneți bureții într-o pungă din plasă adecvată. Bureții nu trebuie ambalați prea strâns 

pentru ca eficacitatea procedurii de spălare să nu fie afectată.  
2. Spălați bureții respectând o combinație adecvată de temperatură și durată (60°C timp 

de 15 minute, soluție în proporție de 1:5, 6 g/l Desosan). 
3. Clătiți bureții în mașina de spălat (trei cicluri de clătire a câte 3 minute, soluție în 

proporție de 1:5). Centrifugați bureții pentru preuscare (de ex. 3 minute la 930 min-1). 
 

Atenție: Dacă timpul de clătire este mai scurt, pot rămâne reziduuri de detergent 
dezinfectant în burete, ceea ce poate cauza iritații pe pielea pacientului! 

 
Uscare 1. Puneți bureții în uscător, în punga din plasă. Selectați un program care nu usucă 

bureții complet. 
Notă: Dacă sunt complet uscați, materialul devine fragil, iar bureții se pot deteriora. 

 
Inspectare 1. Verificați dacă bureții nu au găuri și alte suprafețe deteriorate, ceea ce ar putea duce 

la un contact direct între electrod și pacient. 
2. Verificați dacă bureții au o grosime uniformă pe întreaga suprafață. 

 
Ambalare Ambalați bureții în pungi din material textil sau plastic ori în alte ambalaje adecvate, 

rezistente la praf, pentru a-i proteja împotriva prafului și murdăririi. 
 

Păstrare Păstrați bureții ambalați într-un loc răcoros și uscat și protejați-i împotriva razelor solare 
directe. 

 
 

Alte informații 
 
Perioada de 
valabilitate 

Bureții de la Zimmer MedizinSysteme GmbH sunt fabricați din vâscoză, o substanță 
naturală modificată chimic obținută din lemn. De aceea, din păcate nu au o perioadă de 
valabilitate nelimitată. Prin urmare, în timp – în funcție de modul de utilizare și manipulare 
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– materialul se poate distruge. 
Utilizarea materialelor complet sintetice nu este posibilă din cauza capacității reduse de 
absorbție a apei și conductivității slabe a curentului electric cauzate de porii închiși. 
 

Fragilitate Bureții sunt fragili când sunt uscați. Dacă sunt supuși unei tensiuni mecanice în această 
stare (sunt împăturiți sau strânși), se rup. 
 

 
 
 
 
Stefan Leinweber 
Managementul calității 
25/03/2020/Lei 


