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Príprava viskózových špongií na opätovné použitie 
 
Tieto pokyny sa vzťahujú na všetky špongiové výrobky (špongiové vrecká, vopred narezané špongie, špongie Vaco) 
predávané spoločnosťou Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
 
Materiál Špongie sú vyrobené z viskózy. 

 
Trvanlivosť 
materiálu 

Špongie sú odolné voči alkoholu a teplotám do 134 °C. Kyseliny a zásady poškodzujú 
ich materiál. 
 

Kritickosť Keď sa špongie používajú podľa schválených pokynov, považujú sa z hygienického 
hľadiska za „nekritické“, pretože sa používajú na neporanenej a zdravej pokožke 
(pozrite si napríklad smernicu RKI). 
 

 

 Pri manipulácii s chemikáliami (napr. s čistiacimi alebo dezinfekčnými 
prostriedkami), ako aj z dôvodu ochrany pred infekciami treba používať vhodné 
osobné ochranné prostriedky (napr. ochranné okuliare, ochranné rukavice). 
Dodržiavajte pokyny na použitie od príslušného výrobcu. 

 Špongie sú v suchom stave krehké. Ak sú v tomto stave mechanicky namáhané 
(zložené alebo stlačené), zlomia sa. 

 
 

Čistenie a dezinfekcia 
 

Manuálna metóda (tepelná dezinfekcia) 
 
Predbežné 
ošetrenie 

Špongie sa odporúča ihneď po použití opláchnuť pod tečúcou vlažnou vodou, aby sa 
odstránilo silné znečistenie a zabránilo sa jeho zaschnutiu. 
 

Potrebné materiály  Otvorená nádoba vyrobená z kovu alebo plastu 
 Kuchynský drez 
 Voda z vodovodu 
 Kovový hrniec 
 Zariadenia na varenie 
 Absorpčná handrička 
 

Čistenie 1. Špongie umiestnite do nádoby s dostatočným množstvom vlažnej vody (40 °C) 
a počkajte, kým úplne nenasiaknu. 

2. Špongie jemne stláčajte, až kým sa neodstránia všetky viditeľné nečistoty. 
3. Špongie opláchnite pod tečúcou vodou. 
4. Špongie stlačte, až kým z nich už nebude kvapkať žiadna voda. Špongie príliš veľmi 

mechanicky nenamáhajte. 
 

Dezinfekcia, tepelná 
metóda 

1. Špongie umiestnite do hrnca naplneného vodou z vodovodu. 
2. Zohrejte vodu do varu a udržiavajte túto teplotu po dobu najmenej 15 minút. 

Zabezpečte, aby boli všetky špongie úplne ponorené vo vode. 
3. Vylejte vodu so špongiami a ochlaďte ich naliatím veľkého množstva studenej vody 

na ne. 
4. Špongie stlačte, až kým z nich už nebude kvapkať žiadna voda. Špongie príliš veľmi 

mechanicky nenamáhajte. 
Upozornenie: Nedostatočné ochladenie má za následok riziko popálenia! 

 
 

Sušenie Špongie vysušte tak, že ich položíte na čistú absorpčnú handričku a prikryjete ich 
handričkou, aby boli chránené pred kontamináciou. 
Poznámka: Po úplnom vysušení špongie skrehnú a nemali by byť vystavené 
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mechanickému namáhaniu. 
 

Prehliadka 1. Skontrolujte, či sú špongie bez otvorov a iných poškodených oblastí, ktoré by mohli 
viesť k priamemu kontaktu medzi elektródou a pacientom. 

2. Skontrolujte, či majú špongie po celom povrchu rovnomernú hrúbku. 
 

Balenie Špongie zabaľte do textilných alebo plastových vreciek alebo do iného vhodného 
prachotesného obalu, aby boli chránené pred prachom a znečistením. 
 

Skladovanie Zabalené špongie skladujte na chladnom a suchom mieste a chráňte ich pred priamym 
slnečným žiarením. 

 
 

Automatická metóda (metóda termochemického dezinfekčného umývania) 
 
Predbežné ošetrenie Špongie sa odporúča ihneď po použití opláchnuť pod tečúcou vlažnou vodou, aby sa 

odstránilo silné znečistenie a zabránilo sa jeho zaschnutiu. 
 

Potrebné materiály  Práčka na chemickú dezinfekciu 
 Sieťové vrecko 
 Sušička 
 Dezinfekčný saponát (napr. Desosan) 
 

Čistenie 
a dezinfekcia 

Poznámka: Postup čistenia a dezinfekcie bol validovaný s použitím dezinfekčného 
saponátu Desosan. Dá sa predpokladať, že ostatné metódy uvedené v smernici RKI 
poskytujú porovnateľné výsledky. V prípade potreby treba metódu validovať. 
1. Vložte špongie do vhodného sieťového vrecka. Špongie by sa nemali baliť príliš 

natesno, aby sa zabránilo ovplyvneniu účinnosti postupu prania.  
2. Špongie vyperte pri vhodnej kombinácii teploty a trvania (60 °C po dobu 15 minút, 

pomer pracieho kúpeľa 1 : 5, Desosan 6 g/l). 
3. Vyplákajte špongie v práčke (tri 3-minútové cykly plákania, pomer pracieho kúpeľa 1 : 

5). Špongie odstreďujte, aby sa predsušili (napr. po dobu 3 minút pri 
930 otáčkach/minútu). 

 
Upozornenie: Ak je doba plákania kratšia, v špongii môžu zostať zvyšky 
dezinfekčného saponátu; to môže u pacienta spôsobiť podráždenie pokožky! 

 
Sušenie 1. Vložte špongie v sieťovom vrecku do sušičky. Vyberte program, ktorý špongie 

nevysuší úplne. 
Poznámka: Po úplnom vysušení materiál skrehne a špongie by sa mohli poškodiť. 

 
Prehliadka 1. Skontrolujte, či sú špongie bez otvorov a iných poškodených oblastí, ktoré by mohli 

viesť k priamemu kontaktu medzi elektródou a pacientom. 
2. Skontrolujte, či majú špongie po celom povrchu rovnomernú hrúbku. 

 
Balenie Špongie zabaľte do textilných alebo plastových vreciek alebo do iného vhodného 

prachotesného obalu, aby boli chránené pred prachom a znečistením. 
 

Skladovanie Zabalené špongie skladujte na chladnom a suchom mieste a chráňte ich pred priamym 
slnečným žiarením. 

 
 

Ďalšie informácie 
 
Skladovateľnosť Špongie od spoločnosti Zimmer MedizinSysteme GmbH sú vyrobené z viskózy, chemicky 

modifikovanej prírodnej látky získanej z dreva. Preto bohužiaľ nemajú neobmedzenú 
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skladovateľnosť. Preto postupom času – v závislosti od používania a manipulácie – môže 
dôjsť k zničeniu materiálu. 
Použitie úplne syntetických materiálov nie je možné z dôvodu obmedzenej absorpcie vody 
a zlej vodivosti elektrického prúdu v dôsledku uzavretých pórov. 
 

Krehkosť Špongie sú v suchom stave krehké. Ak sú v tomto stave mechanicky namáhané (zložené 
alebo stlačené), zlomia sa. 
 

 
 
 
 
Stefan Leinweber 
Manažment kvality 
25/03/2020/Lei 


