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Обробка віскозних губок 
 
Ці настанови поширюються на всі вироби групи губок (губки-кишеньки, губки з надрізом, губки Vaco), що 
продаються компанією Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
 
Матеріал Губки виготовлено з віскози. 

 
Довговічність 
матеріалу 

Губки стійкі до спирту та температури до 134°C. Кислоти та луги пошкоджують 
матеріал. 
 

Критичність Застосовувані за призначенням губки вважаються «некритичними» відносно 
гігієнічності, оскільки лікування проводиться на здоровій шкірі без ушкоджень 
(наприклад, див. рекомендації Інституту ім. Роберта Коха, RKI). 
 

 

 Під час роботи з хімічними речовинами (напр., мийними чи дезінфікуючими 
засобами), а також засобами захисту від інфекцій слід носити відповідні 
засоби індивідуального захисту (напр., окуляри, захисні рукавички). 
Дотримуйтесь інформації з використання, наданої відповідним виробником. 

 У сухому стані губки крихкі. Якщо в такому стані прикласти до губки 
механічне зусилля (скласти або стиснути), вона ламається. 

 
 

Чищення та дезінфекція 
 

Ручний метод (термічна дезінфекція) 
 
Попередня 
обробка 

Рекомендується відразу після використання сполоскати губки проточною теплою 
водою, щоб зняти грубі забруднення та запобігти пересиханню. 
 

Необхідні 
матеріали 

 Відкритий контейнер з металу або пластику 
 Мийка 
 Вода з водогону 
 Металева кювета 
 Обладнання для підігріву 
 Гігроскопічна серветка 
 

Чищення 1. Покладіть губки в контейнер з достатньою кількістю теплої води (40°C) та 
дочекайтеся, щоб вони повністю напучнявіли. 

2. Акуратно стискайте губки, аж поки не відділяться всі видимі забруднення. 
3. Сполощіть губки під проточною водою. 
4. Відтисніть губки так, щоб з них не крапала вода. Пильнуйте, аби не прикладати 

до губок занадто сильне механічне зусилля. 
 

Дезінфекція, 
термічний метод 

1. Покладіть губки в кювету, наповнену водою з водогону. 
2. Нагрійте воду до температури кипіння й підтримуйте цю температуру не менше 

15 хвилин. Подбайте, щоб усі губки були повністю занурені у воду. 
3. Вилийте воду разом з губками та остудіть їх, рясно поливши холодною водою. 
4. Відтисніть губки так, щоб з них не крапала вода. Пильнуйте, аби не прикладати 

до губок занадто сильне механічне зусилля. 
Обережно! Неправильні дії під час охолодження можуть призвести до опіків! 

 
 

Сушіння Щоб висушити губки, покладіть їх на чисту гігроскопічну серветку та накрийте 
серветкою, аби захистити від забруднення. 
Увага! Повністю висохлі губки стають крихкими, тому не слід прикладати до них 
механічних зусиль. 
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Огляд 1. Перевірте, чи не продірявились губки та чи немає на них інших пошкоджених 

ділянок, які могли б призвести до прямого контакту електрода з пацієнтом. 
2. Перевірте, чи мають губки однакову товщину по всій поверхні. 

 
Упакування Упакуйте губки в тканинні або поліетиленові торбинки чи в інше відповідне 

пилонепроникне упакування, щоб захистити їх від пилу та забруднень. 
 

Зберігання Зберігайте упаковані губки в прохолодному сухому місці та захищайте їх від прямих 
сонячних променів. 

 
 

Автоматичний метод (метод промивання з термохімічною дезінфекцією) 
 
Попередня обробка Рекомендується відразу після використання сполоскати губки проточною теплою 

водою, щоб зняти грубі забруднення та запобігти пересиханню. 
 

Необхідні матеріали  Мийна машина для хімічної дезінфекції 
 Сітчаста торбинка 
 Сушарка 
 Дезінфікуючий засіб (напр., Дезосан) 
 

Чищення/дезінфекці
я 

Увага! Процедури чищення й дезінфекції засновано на використанні дезінфікуючого 
мийного засобу Дезосан. Можна припустити, що інші перелічені RKI методи дають 
співставні результати. За необхідності метод має бути затверджений. 
1. Покладіть губки у придатну сітчасту торбинку. Губки не слід упаковувати надто 

щільно, бо це може негативно вплинути на ефективність процедури миття.  
2. Вимийте губки за відповідного поєднання температури й тривалості (60°С 

протягом 15 хвилин, рівень рідини 1:5, Дезосан 6 г/л). 
3. Прополощіть губки у машині (три 3-хвилинні цикли споліскування, рівень рідини 

1:5). Прокрутіть губки у центрифузі, аби попередньо їх висушити (напр., 3 
хвилини на швидкості 930 об/хв). 

 
Обережно! Якщо тривалість споліскування менша за рекомендовану, в губці 
можуть залишитися залишки дезінфікуючого мийного засобу; це може викликати 
подразнення шкіри у пацієнта! 

 
Сушіння 1. Покладіть губки у сітчастій торбинці в сушарку. Виберіть програму, яка не 

висушить губки повністю. 
Увага! Після цілковитого висихання матеріал стає крихким, і губки можуть 
пошкодитися. 

 
Огляд 1. Перевірте, чи не продірявились губки та чи немає на них інших пошкоджених 

ділянок, які могли б призвести до прямого контакту електрода з пацієнтом. 
2. Перевірте, чи мають губки однакову товщину по всій поверхні. 

 
Упакування Упакуйте губки в тканинні або поліетиленові торбинки чи в інше відповідне 

пилонепроникне упакування, щоб захистити їх від пилу та забруднень. 
 

Зберігання Зберігайте упаковані губки в прохолодному сухому місці та захищайте їх від прямих 
сонячних променів. 

 
 

Додаткова інформація 
 
Термін Губки виробництва Zimmer MedizinSysteme GmbH виготовлено з віскози – хімічно 
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придатності модифікованої природної речовини, що її отримують з деревини. Тому вони, на жаль, 
мають обмежений термін придатності. Тобто з плином часу – залежно від 
використання та поводження – може настати руйнування матеріалу. 
Використання повністю синтетичних матеріалів неможливе через їх обмежене 
водопоглинання та погану провідність електричного струму з причини закритих пор. 
 

Крихкість У сухому стані губки крихкі. Якщо в такому стані прикласти до губки механічне 
зусилля (скласти або стиснути), вона ламається. 
 

 
 
 
 
Штефан Ляйнвебер 
Менеджмент якості 
25/03/2020/Lei 


