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Viskoz süngerlerin hazırlanması 
 
Bu talimat Zimmer MedizinSysteme GmbH tarafından satılan tüm sünger ürünleri (sünger cepler, önceden kesilmiş 
süngerler, Vaco süngerler) için geçerlidir.  
 
Materyal Süngerler viskozdan üretilmiştir. 

 
Materyal 
dayanıklılığı 

Süngerler alkole ve 134 °C’ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklıdır. Asitler ve bazlar 
materyale zarar verir.  
 

Kritiklik Süngerler, hasarsız ve sağlıklı cilt üzerinde amacına uygun bir şekilde kullanıldığında 
hijyen açısından “tehlikesiz” olarak kabul edilir (örnek olarak Robert Koch Enstitüsü 
(RKE) direktifine bakınız). 
 

 

 Kimyasalları (ör. temizlik maddeleri veya dezenfektanlar) kullanırken ve 
enfeksiyonlara karşı koruma sağlamak için uygun kişisel koruyucu donanım (ör. 
koruyucu gözlük, koruyucu eldiven) kullanılmasına dikkat edilmelidir.  İlgili 
üreticinin talimatlarını dikkate alınız. 

 Süngerler kuru durumdayken kırılgandır. Süngerler bu durumda mekanik olarak 
zorlanırsa (bükülürse veya sıkılırsa) kopar. 

 
 

Temizlik ve dezenfeksiyon 
 

Manuel yöntem (termik dezenfeksiyon) 
 
Ön işlem Kaba kirleri gidermek ve üzerinde kurumasını önlemek için süngerlerin kullanımdan hemen 

sonra akan ılık musluk suyu altında yıkanması önerilir. 
 

Gerekli yardımcı 
gereçler 

 Metal veya plastikten üretilmiş açık kap 
 Lavabo 
 Musluk suyu 
 Metal tencere 
 Pişirme ekipmanları 
 Emici bez 
 

Temizlik 1. Süngerleri içinde yeterli miktarda ılık su (40 °C) bulunan bir kaba yerleştiriniz ve 
süngerler suyu tamamen doyuncaya dek emene kadar bekleyiniz. 

2. Gözle görülür tüm kirler çözülünceye kadar süngerleri dikkatlice sıkınız. 
3. Süngerleri akan suyun altında durulayınız. 
4. Süngerleri artık su damlamayana kadar sıkınız. Süngerleri mekanik olarak çok fazla 

zorlamamaya dikkat ediniz. 
 

Dezenfeksiyon, 
termik yöntem 

1. Süngerleri musluk suyu ile doldurulmuş bir tencereye yerleştiriniz. 
2. Suyu kaynama noktasına kadar ısıtınız ve bu sıcaklığı en az 15 dakika boyunca 

koruyunuz. Bütün süngerlerin tamamen suyun içine daldırılmış olduğundan emin 
olunuz. 

3. Süngerlerin içinde bulunduğu suyu boşaltınız ve süngerlerin üzerine bol miktarda 
soğuk akan su dökerek bunları soğutunuz. 

4. Süngerleri artık su damlamayana kadar sıkınız. Süngerleri mekanik olarak çok fazla 
zorlamamaya dikkat ediniz. 
Dikkat: Yeterince soğutulmaması durumunda yanma tehlikesi oluşur! 

 
 

Kurutma Kuruması için süngerleri temiz emici bir bezin üzerine koyunuz ve süngerlerin kirlenmesini 
önlemek için üzerini temiz bir bezle örtünüz. 



 

                                                                                  
 
 
 

 Zimmer MedizinSysteme GmbH Tel.  0731 / 9761-0 info@zimmer.de 
 Junkersstraße 9 Faks  0731 / 9761-118 www.zimmer.de 
 D-89231  Neu-Ulm 
 

Sayfa 2 / 3 IFU_TR_Aufbereitung_Schwammtaschen_2020_03_25_Lei_V2.0/25.03.2020/Lei 

Uyarı: Süngerler tamamen kuruduğunda kırılgan hale gelir ve mekanik olarak 
zorlanmamalıdır. 
 

Kontrol 1. Süngerlerde elektrotların doğrudan hastaya temas etmesine yol açabilecek delikler 
veya başka hasarlar olup olmadığını kontrol ediniz. 

2. Süngerlerin tüm yüzeyinin eşit kalınlıkta olup olmadığını kontrol ediniz. 
 

Ambalajlama Süngerleri tozdan ve kirden korumak için kumaş veya folyo torbaların veya toz geçirmeyen 
diğer uygun ambalajların içine koyunuz. 
 

Depolama Süngerleri serin ve kuru bir yerde depolayınız ve doğrudan güneş ışığından koruyunuz. 
 
 

Mekanik yöntem (termokimyasal dezenfeksiyon yıkama yöntemi) 
 
Ön işlem Kaba kirleri gidermek ve kurumasını önlemek için süngerlerin kullanımdan hemen sonra 

akan ılık musluk suyu altında yıkanması önerilir. 
 

Gerekli yardımcı 
gereçler 

 Kimyasal dezenfeksiyon için çamaşır makinesi 
 Çamaşır yıkama filesi 
 Kurutucu 
 Dezenfektan deterjan (ör. Desosan) 
 

Temizlik/Dezenfeksi
yon 

Uyarı: Temizlik ve dezenfeksiyon yöntemi, Desosan dezenfeksiyon deterjanı kullanılarak 
valide edilmiştir. RKE’nün listesinde yer alan diğer yöntemlerin mukayese edilebilir 
sonuçlar vereceği varsayılabilir. İcabında yöntem valide edilmelidir. 
1. Süngerleri uygun bir çamaşır yıkama filesinin içine yerleştiriniz. Yıkamanın etkinliğinin 

olumsuz etkilenmemesi için süngerler çok sıkı bir şekilde yerleştirilmemelidir. 
2. Süngerleri uygun bir sıcaklık ve süre kombinasyonunda (60 °C’de 15 dakika, banyo 

oranı 1:5, 6 g/l Desosan) yıkayınız. 
3. Süngerleri makinede durulayınız (her biri 3 dakikalık 3 durulama döngüsü, banyo 

oranı 1:5). Ön kurutma için süngerleri döndürünüz (ör. 930 dk.-1 devir sayısında 3 
dakika). 

 
Dikkat: Durulama süresinin daha kısa olması durumunda süngerde dezenfektan 
deterjanı kalıntıları kalabilir, bu da hastada cilt tahrişine yol açabilir! 

 
Kurutma 1. Süngerleri çamaşır yıkama filesinin içine koyarak kurutucunun içine yerleştiriniz. 

Süngerleri tamamen kurutmayacak bir program seçiniz. 
Uyarı: Tamamen kurutulduğunda materyal kırılgan hale gelir, süngerler zarar 
görebilir. 

 
Kontrol 1. Süngerlerde elektrotların doğrudan hastaya temas etmesine yol açabilecek delikler 

veya başka hasarlar olup olmadığını kontrol ediniz. 
2. Süngerlerin tüm yüzeyinin eşit kalınlıkta olup olmadığını kontrol ediniz. 

 
Ambalajlama Süngerleri tozdan ve kirden korumak için kumaş veya folyo torbaların veya toz geçirmeyen 

diğer uygun ambalajların içine koyunuz. 
 

Depolama Süngerleri serin ve kuru bir yerde depolayınız ve doğrudan güneş ışığından koruyunuz. 
 
 

Diğer bilgiler 
 
Kullanım ömrü Zimmer MedizinSysteme GmbH firmasının süngerleri, ahşaptan elde edilen, kimyasal 

olarak modifiye edilmiş doğal bir madde olan viskozdan üretilmiştir. Dolayısıyla kullanım 
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ömürleri maalesef sınırsız değildir. Bu sebeple, kullanıma ve muameleye bağlı olarak 
materyal zamanla tahrip olabilir. 
Sınırlı su emme kapasitesi ve gözeneklerin kapalı olmasına bağlı olarak elektrik akımları 
için iletkenliğin zayıf olması sebebiyle tamamen sentetik materyallerin kullanılması 
mümkün değildir. 
 

Kırılganlık Süngerler kuru durumdayken kırılgandır. Süngerler bu durumda mekanik olarak zorlanırsa 
(bükülürse veya sıkılırsa) kopar. 
 

 
 
 
 
Stefan Leinweber 
Kalite Yönetimi 
25.03.2020/Lei 


