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Algemene aanwijzingen

1. AlGEmEnE AAnwijzinGEn

Deze algemene handleiding voor opwerking is van toepassing op alle medische producten 
van GEUDER AG die voor het eerste en elk volgend gebruik op de mens moeten worden 
opgewerkt.  in aanvulling op deze algemene handleiding voor opwerking kunnen bij af-
zonderlijke medische producten speciale aanwijzingen voor opwerking gevoegd zijn, die 
bijkomende of beperkende aanwijzingen bevatten (bijv. vakkundige demontage van het 
medisch product, gebruik van reinigingsadapters, een kleiner aantal toegestane opwer-
kingscycli of uitsluiting van specifieke reinigingsstappen, bijv. ultrasone reiniging enz.).

Een algemene afwijking van deze handleiding (bijv. andere sterilisatieprocedés of afwijkingen bij 
de handmatige of machinale reiniging en desinfectie) valt onder de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker. Voor schade aan het medisch product die het gevolg is van het niet in acht nemen van 
deze algemene handleiding voor opwerking en evt. van de bij het medisch product gevoegde 
aanwijzingen voor opwerking, is GEUDER AG niet aansprakelijk. Verder gelden onze Algemene 
Voorwaarden.

GEUDER AG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan deze handleiding door te voeren 
op basis van nieuwe inzichten.

Deze handleiding kan in de actuele versie worden gedownload op www.geuder.de of kan bij 
GEUDER AG in Heidelberg worden besteld.

2. BASiSpRincipES

Alle herbruikbare producten die niet als steriel gekenmerkt zijn, moeten voor het eerste en elk 
volgend gebruik worden gereinigd, gedesinfecteerd en gesteriliseerd.

Een grondige reiniging/desinfectie is een absolute voorwaarde voor een effectieve sterilisatie 
van de producten. Sterilisatie in de verpakking bij levering is niet toegestaan.

Houd er rekening mee dat alleen voldoende apparaat- en productspecifiek gevalideerde 
procedés voor de reiniging/desinfectie en sterilisatie mogen worden gebruikt en dat de 
gevalideerde parameters bij elke cyclus moeten worden aangehouden.

Neem bovendien de in uw land geldende wettelijke voorschriften en de hygiënevoorschriften van 
de exploitant in acht. Dit geldt met name voor de verschillende instructies m.b.t. een effectieve 
prioneninactivering.

Vanwege de beoogde toepassingen, o.a. aanraking met bloed, weefsel, raden wij aan de instru-
menten conform de RKI5-/BfArM7-aanbeveling te classificeren. 
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Reiniging en desinfectie

3. BEGREnzinG Bij DE opwERkinG
- Chirurgische instrumenten van roestvrij staal of titanium zijn in principe geschikt voor een 

groot aantal opwerkingscycli. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat elke 
chemische en thermische behandeling een belasting voor het materiaal is en dus slijtage 
veroorzaakt.

 - Als het aantal opwerkingscycli, bijv. vanwege het materiaal, beperkt is, vindt u daarover een 
aanwijzing in een bij het product gevoegde handleiding.

- De opwerking van instrumenten met siliconebestanddelen, die direct of indirect (bijv. via 
vloeistofbruggen) in aanraking komen met de patiënt, is beperkt tot maximaal 25 cycli, voor 
zover dit niet anders is vastgelegd in de speciale aanwijzingen voor opwerking.

4. REiniGinG En DESinfEctiE
In principe moet, vanwege de gevoeligheid voor fouten en aanzienlijk moeilijkere reproduceerbaarheid 
aan machinale procedés voor reiniging/desinfectie de voorkeur worden gegeven boven het handma-
tige procedé. Bovendien moeten de nationale aanwijzingen met betrekking tot de risicoclassificatie 
van op te werken medische producten worden opgevolgd. Zo moeten “kritiek B”-producten conform de  
RKI5/BfArM7-aanbeveling in Duitsland in principe machinaal worden opgewerkt.

4.1 voorbehandeling
Voor een effectieve opwerking moet zo vroeg mogelijk, ten laatste 30 minuten na het einde van 
een operatie, met de voorbehandeling worden begonnen. Daarbij moet worden gezorgd voor de 
doorgankelijkheid van lumeninstrumenten (bijv. canules, handgrepen). De reiniging/desinfectie 
moet dan binnen de volgende 2 uur plaatsvinden.

De volgende voorbehandelingsstappen moeten, onafhankelijk van het type reinigings-/desinfec-
tieprocedé (handmatig of machinaal) dat erop volgt, worden uitgevoerd.

Procedure voorbehandeling:

1. Demonteer - voor zover mogelijk - alle verbindingen die kunnen worden losgemaakt.

2. Verwijder alle macroscopisch zichtbare verontreinigingen met een vochtige, pluisvrije 
wegwerpdoek. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar oneffen oppervlakken (bijv. gerib-
belde handgrepen). Er moet daarbij worden gezorgd voor voldoende bescherming van het 
personeel, vanwege het risico op besmetting met ziektekiemen.

3. Aansluitingen voor evt. aanwezige aspiratie- en/of irrigatieleidingen worden telkens minstens 
5 maal met telkens 10 ml gedeïoniseerd of gedestilleerd water doorgespoeld; daarbij mag 
geen vloeistof door de aspiratie- of irrigatieleiding worden teruggezogen. Instrumenten met 
handmatige functie (bijv. ponsen, scharen) onder stromend water 10 maal bedienen.

4. Aan het water kan een aldehydevrij desinfectiemiddel worden toegevoegd; bij gebruik van 
een desinfectiemiddel dat aldehyde bevat kunnen bloedcontaminaties worden gefixeerd. 
Het desinfectiemiddel moet compatibel zijn met de producten (zie hoofdstuk 9).

5. Vervolgens moet minstens 5 maal met telkens 10 ml gedeïoniseerd of gedestilleerd water 
worden nagespoeld.
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4.2 Ultrasone reiniging 
Bij sterke vervuiling kan voor de machinale reiniging/desinfectie bijkomend een reiniging in een 
ultrasoon bad worden uitgevoerd, voor zover een ultrasone behandeling voor deze producten 
niet in een speciale, bijgevoegde aanwijzing voor opwerking wordt verboden. 

Voor een effectieve reiniging is een ultrasone reiniging noodzakelijk voor:

- alle handmatig op te werken instrumenten, voor zover een ultrasone behandeling niet in 
een speciale aanwijzing voor opwerking wordt verboden.

- botstansen, glaucoomstansen 

- ooglidopeners met afzuiging 

- lumeninstrumenten die tijdens de voorafgaande operatie in aanraking zijn gekomen met 
silicone-olie

Als een ultrasone reiniging wordt uitgevoerd, moet erop worden gelet dat de door de fabrikant van 
het reinigingsmiddel voorgeschreven inwerkingstijden en concentraties worden aangehouden. 
Het reinigingsmiddel moet compatibel zijn met de producten (zie hoofdstuk 9). Daarbij moet de 
door de fabrikant van het ultrasone bad voorgeschreven vulhoeveelheid voor de vloeistof in acht 
worden genomen (bijv. vulling tot aan de markering). Een te hoge belasting door verontreiniging 
in het ultrasone bad heeft een nadelig effect op de reinigingswerking en verhoogt het risico op 
corrosie. Daarom moet de reinigingsoplossing afhankelijk van de gebruiksomstandigheden re-
gelmatig worden ververst. Het criterium is een optisch waarneembare verontreiniging. In ieder 
geval moet het bad regelmatig - minstens eenmaal per dag - worden ververst.

Ultrasone reiniging niet uitvoerbaar:
Producten die niet ultrasoon mogen worden gereinigd,  
worden met een speciale aanwijzing voor opwerking geleverd.

 

Procedure van de ultrasone reiniging:

- Spoel lumeninstrumenten van tevoren 5 maal met telkens 10 ml gebruiksklare reinigings-
oplossing.

- Leg producten volledig, met gebruiksklare reinigingsoplossing (bijv. Neodisher MediClean 
forte) bedekt, in het ultrasone bad. Let op de vulling van lumina en holle ruimten.

- Bedien instrumenten met handmatige functie (bijv. ponsen, scharen) voor ingebruikname 
van het ultrasone bad in de gebruiksklare reinigingsoplossing minstens 10 maal.

- Leg scharnierinstrumenten, bijv. scharen, in geopende toestand in het ultrasone bad.

- Producten mogen enkel op zeefschalen worden ingebracht, om de ultrasone werking niet 
te hinderen.

- Ultrasone behandeling: 10 min bij 30 °C - 40 °C (aanbevolen frequentie: 35 KHz).
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4.3 machinale reiniging/desinfectie (reinigings-/desinfectieapparaat) 
Bij de keuze van het reinigings-/desinfectieapparaat moet op het volgende worden gelet:

- Er mogen alleen reinigings-/desinfectieapparaten worden gebruikt die voldoen aan de 
vereisten van EN ISO 15883 resp. ANSI/AAMI ST15883 en een beproefde werking (bijv. 
CE-markering, DGHM/VAH1-lijst of FDA2-goedkeuring) hebben.

- Het reinigings-/desinfectieapparaat moet spoelaansluitingen voor het aansluiten van lu-
meninstrumenten (bijv. canules, handgrepen) hebben die in het kader van een specifieke 
validering als voldoende zijn bevestigd en reproduceerbaar bevestigde spoeldruk hebben.

-	 Indien	mogelijk	moet	een	beproefd	desinfectieprogramma	(minstens	A0-waarde	≥	3000;	resp.	
bij oude apparaten tot 10 minuten bij 93 °C) voor thermische desinfectie worden gebruikt, 
aangezien bij chemische desinfectie het risico bestaat op resten van desinfectiemiddel op 
de producten.

- Het gebruikte programma moet geschikt zijn voor de producten en een voldoende aantal 
spoelcycli bevatten.

- De kwaliteit van het voor elke processtap te gebruiken water moet door de fabrikant van 
het reinigings-/desinfectiemiddel zijn vastgelegd. Andere nationale voorschriften moeten in 
acht worden genomen (bijv. DGSV6-leidraad).  Het eindspoelwater moet bij toevoer naar 
het	RDA/RDA-E	microbiologisch	minstens	VE-waterkwaliteit	hebben	(≤	100	kve/ml).

- Het eindspoelwater in de RDA-kamer mag maximaal 100 kve/ml en het water in de RDA-
E-kamer maximaal 10 kve/100 ml bevatten. 

- De voor het drogen gebruikte lucht moet gefilterd zijn of aan de vereisten voor perslucht in 
een ziekenhuisomgeving voldoen.

- Het reinigings-/desinfectieapparaat moet overeenkomstig interne voorschriften en instructies 
van de fabrikant regelmatig worden onderhouden, gecontroleerd en gevalideerd.

Bij de keuze van het gebruikte reinigingsmiddel moet op het volgende worden gelet:

- Het middel moet in principe geschikt zijn voor de reiniging van de producten.

-	 Voor	zover	geen	thermische	desinfectie	wordt	gebruikt	(minstens	A0-waarde	≥	3000;	resp.	
bij oudere apparaten tot minstens 10 minuten bij 93 °C), moet een geschikt desinfectiemid-
del met beproefde effectiviteit (bijv. CE-markering, DGHM/VAH1-lijst of FDA2-goedkeuring) 
worden gebruikt dat compatibel is met het gebruikte reinigingsmiddel.

- Als een alkalisch reinigingsmiddel wordt gebruikt, moet een voldoende neutralisatie over-
eenkomstig de instructies van de fabrikant worden uitgevoerd.

- De gebruikte proceschemicaliën moeten compatibel zijn met de producten. (hoofdstuk 9)

- De door de proceschemiefabrikant voorgeschreven concentraties moeten in elk geval wor-
den aangehouden.
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Procedure machinale reiniging/desinfectie:

1. Plaats de producten in geschikte zeefschalen of -manden. (Bij het fixeren van de producten 
moet ervoor worden gezorgd dat dit de werking van de reiniging/desinfectie niet hindert. 
De producten mogen elkaar niet raken.)

2. Plaats de zeefschalen of -manden met de producten in het reinigings-/desinfectieapparaat 
(let op: bij het stapelen van meerdere zeven moeten de instructies van de fabrikant in acht 
worden genomen).

3. Sluit eventuele lumeninstrumenten (bijv. canules, handgrepen) aan op de spoelaansluitingen 
van het reinigings-/desinfectieapparaat en sluit indien mogelijk niet gebruikte spoelaanslui-
tingen af. Van tevoren moeten deze producten op doorgankelijkheid worden gecontroleerd, 
aangezien anders het reinigingsresultaat niet kan worden gegarandeerd.

4. Start het programma.

5. Verwijder de zeven met de producten na voltooiing van het programma uit het reinigings-/
desinfectieapparaat. Lumeninstrumenten (bijv. canules, handgrepen) moeten indien nodig 
met perslucht worden gedroogd.

 Bij holle instrumenten wordt een routinecontrole op alkalische resten met een pH-strookje 
aanbevolen.

6. Verpak de producten resp. de zeef met de producten zo snel mogelijk na het verwijderen 
(zie hoofdstuk 6.1). 

4.4 Handmatige reiniging/desinfectie  
Bij de selectie van de gebruikte reinigings- of desinfectiemiddelen moet op het volgende worden 
gelet:

- De middelen moeten in principe geschikt zijn voor de reiniging of desinfectie van de pro-
ducten en met elkaar compatibel zijn (vanwege mogelijk optredende sterke verontreiniging 
wordt het gebruik van gecombineerde reinigings-/desinfectiemiddelen niet aanbevolen). 

- De gebruikte chemicaliën moeten compatibel zijn met de producten (zie hoofdstuk 9).

- Het desinfectiemiddel moet een beproefde effectiviteit hebben (bijv. CE-markering, DGHM/
VAH1-lijst of FDA2-goedkeuring).

De door de proceschemiefabrikant voorgeschreven concentraties en inwerkingstijden moeten in 
elk geval worden aangehouden. Er mogen alleen vers bereide oplossingen worden gebruikt. De 
oplossing met desinfectiemiddel mag niet schuimen.

Let, met name bij de niet-aanbevolen handmatige opwerking van “kritiek B”-producten, op een 
zorgvuldige eindspoeling met water, om resterende procesmiddelen volledig te verwijderen. Ge-
bruik indien mogelijk steriel of kiemarm water voor alle spoelstappen; let indien mogelijk op een 
voldoende lage endotoxine- (maximaal 0,25 endotoxine-eenheden/ml) en partikelbelasting, bijv. 
conform de voorschriften van Pharm. Eur.3 resp. USP4, purified water (PW)/highly purified water 
(HPW).
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Procedure handmatige reiniging:

1. Plaats de producten in de gebruiksklare reinigingsoplossing, gedurende minstens de door 
de proceschemiefabrikant voorgeschreven tijd. Bedien instrumenten met handmatige 
functie (bijv. ponsen, scharen) minstens 10 maal.

2. Spoel indien nodig alle lumeninstrumenten (bijv. canules, handgrepen) aan het begin en 
aan het einde van de inwerkingstijd elk minstens 5 maal met minstens 10 ml gebruiksklare 
reinigingsoplossing.

3. Vuilafzettingen aan de buitenkant verwijdert u door voorzichtig afborstelen met een zachte 
borstel of een zachte, pluisvrije wegwerpdoek.

4. Plaats de producten ca. 2 minuten lang in een reservoir met gedestilleerd of gedeïoniseerd 
water en roer dit telkens weer om, om voor een goede omspoeling van de producten te 
zorgen. Herhaal de procedure nog 2 maal met vers water. Bedien daarbij instrumenten 
met handmatige functie (bijv. ponsen, scharen) elk minstens 10 maal.

5. Spoel de producten minstens 5 maal intensief met gedestilleerd of gedeïoniseerd water 
(productlumina telkens met minstens 10 ml); herhaal de reinigingsprocedure indien de 
laatste spoeloplossing niet helder is of er zich nog zichtbare verontreinigingen op het 
product bevinden.

Procedure handmatige desinfectie:

1. Plaats de producten in de desinfectie-oplossing, gedurende minstens de door de proces-
chemiefabrikant voorgeschreven tijd.

2. Spoel indien nodig alle lumeninstrumenten (bijv. canules, handgrepen) aan het begin en 
aan het einde van de inwerkingstijd elk minstens 5 maal met minstens 10 ml desinfectie-
oplossing. Bedien instrumenten met handmatige functie (bijv. ponsen, scharen) 10 maal.

3. Plaats de producten ca. 2 minuten lang in een reservoir met gedestilleerd of gedeïoniseerd 
water en roer dit telkens weer om, om voor een goede omspoeling van de producten te 
zorgen. Herhaal de procedure nog 2 maal met vers water.  Bedien instrumenten met hand-
matige functie (bijv. ponsen, scharen) elk 10 maal.

4. Spoel de producten minstens 10 maal intensief met gedestilleerd of gedeïoniseerd water 
(productlumina telkens met minstens 10 ml); herhaal de volledige reinigings-/desinfectie-
procedure indien de laatste spoeloplossing niet helder is of er zich nog zichtbare veront-
reinigingen op het product bevinden.

5. Droog de producten met gefilterde perslucht.

6. Verpak de producten zo snel mogelijk (zie hoofdstuk 6.1).

5. onDERHoUD En contRolE

5.1 onderhoud
Instrumenten met scharnier of slot (scharen, klemmen, enz.) moeten met onderhoudsmiddelen op 
basis van paraffineolie worden behandeld. Deze onderhoudsmiddelen voorkomen dat metaal op 
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metaal wrijft en houden de instrumenten soepel. Hierdoor wordt wrijvingscorrosie voorkomen. Het  
onderhoudsmiddel moet na elke opwerking handmatig zo dun mogelijk worden aangebracht. Bij 
gebruik van onderhoudsmiddelen moet erop worden gelet dat enkel een voor sterilisatie geschikt 
middel wordt gebruikt dat - rekening houdend met de maximaal toegepaste sterilisatietempera-
tuur - voor sterilisatie met stoom is toegelaten en een beproefde biocompatibiliteit heeft.

5.2 controle
Na elke reiniging/desinfectie moeten de producten macroscopisch schoon zijn, d.w.z. vrij van 
zichtbare eiwitsporen en andere verontreinigingen; anders moet de volledige reinigings-/desinfec-
tieprocedure worden herhaald. Chirurgische instrumenten met beweegbare onderdelen moeten 
voor de werkingscontrole afgekoeld zijn, zodat er geen metalen afslijting ontstaat, die corrosie 
veroorzaakt. Voor de werkingscontrole moeten scharnierinstrumenten en producten met schroef-
draad met olie worden gesmeerd (zie hoofstuk 5.1).

Versleten, beschadigde, vervormde en poreuze producten moeten worden verwijderd, aangezien 
ze hun functie niet meer vervullen. Scharnierinstrumenten en vergrendelingsmechanismen con-
troleren op werking en soepele beweging. Gecorrodeerde producten moeten in elk geval worden 
verwijderd, aangezien ze op intacte producten door roestoverdracht corrosie kunnen veroorzaken.

Chirurgische producten in correcte toestand mogen niet samen met producten met een bescha-
digd oppervlak worden opgewerkt. Met name producten uit oude voorraden met afgeschilferde 
chroom- of nikkellaag kunnen verkleuring of corrosie van instrumenten van roestvrij staal of titanium 
veroorzaken. Daarom bevelen wij aan om deze producten uit te sluiten. 

6. vERpAkkinG En StERiliSAtiE 

6.1 verpakking
Voor de sterilisatie moet de sterilisatiezeef met de producten in een geschikte sterilisatiecontainer 
worden geplaatst. De sterilisatiecontainer (incl. het filtermateriaal) moet aan de volgende criteria 
voldoen:

- conform EN (ANSI AAMI) ISO 11607 en EN 868-8

- geschikt voor sterilisatie met stoom (temperatuurbestendigheid tot 141 °C, voldoende 
stoomdoorlatend)

- regelmatig onderhoud

Als er alternatief wegwerpsterilisatieverpakkingen worden gebruikt, moeten deze eveneens aan 
EN (ANSI AAMI) ISO 11607 en bepaalde onderdelen van EN 868 voldoen en geschikt zijn voor 
sterilisatie met stoom (temperatuurbestendigheid tot 141 °C, voldoende stoomdoorlatend). 
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6.2 Sterilisatie met stoom

De vermelde tijden en temperaturen zijn minimale vereisten en mogen niet worden onderschre-
den. Als om procestechnische redenen een afwijking van de vereisten noodzakelijk is, moet 
deze door de gebruiker worden gevalideerd. 

Het overschrijden van de vermelde tijden en temperaturen is afhankelijk van de verpakking 
mogelijk. Langere sterilisatietijden en hogere temperaturen hebben echter een hogere belas-
ting van het materiaal tot gevolg, en dit kan vroegtijdige slijtage van de producten veroorzaken.

Er mogen enkel gereinigde en gedesinfecteerde producten worden gesteriliseerd.

Voor de sterilisatie mogen enkel de hierna vermelde sterilisatieprocedés worden gebruikt; andere 
sterilisatieprocedés moeten door de gebruiker worden gevalideerd (zie volgende paragraaf).

- Gefractioneerd vacuümprocedé (met voldoende productdroging): 
het gebruik van de minder effectieve zwaartekrachtprocedé moet door een bijkomende 
validering worden beveiligd (indien nodig langere sterilisatietijden vereist). Voor lumen-
instrumenten (bijv. canules, handgrepen) is het zwaartekrachtprocedé niet geschikt.

- Stoomsterilisator conform EN 13060 resp. EN 285 en conform EN (ANSI AAMI) ISO 
17665-1 gevalideerd (geldige commissionering en productspecifieke vermogensbeoor-
deling).

- Maximale sterilisatietemperatuur 137 °C (exclusief tolerantie conform EN (ANSI AA-MI) 
ISO 17665-1).

- Sterilisatietijden: 

minstens 15 minuten bij 121 °c, (20 minuten bij 121 °c aanbevolen)
of alternatief
minstens 3 minuten bij 134 °c* (5 minuten bij 134 °c aanbevolen)

*volgens de aanbevelingen van het Robert koch-instituut5 bedraagt de sterilisatietijd bij 
134 °c minstens 5 minuten.Deze aanbeveling gaat uit van een alkalisch reinigingsmiddel met 
een pH hoger dan 10. Als er geen alkalisch reinigingsmiddel wordt gebruikt, moet de sterilisatietijd 
tot 18 minuten worden verlengd.

Voor het gebruik van andere sterilisatieprocedés (bijv. hete lucht-, ethyleenoxide-, formaldehyde-, 
stralings- en lage-temperatuur-plasmasterilisatie) is GEUDER AG niet aansprakelijk!

7. opSlAG En tRAnSpoRt

7.1 opslag

Gesteriliseerde producten moeten in een stofarme en droge ruimte worden opgeslagen. 

De opslagtijd varieert afhankelijk van het soort verpakking (zie hoofdstuk 6.1) en moet dienover-
eenkomstig worden gevalideerd.
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Bijzondere aanwijzingen van de fabrikant

7.2. transport

Transport binnen de inrichting: 

Ter bescherming tegen besmetting, en om schade aan het product te voorkomen, zorgt u voor 
een veilige opslag in een gesloten reservoir bij het transport naar de plaats van opwerking resp. 
gebruik.

Levering buiten de inrichting: 

Voor een veilig transport van het product, bijv. voor verzending naar een reparatiewerkplaats, 
moet het product in de originele verpakking worden geplaatst. Als de originele verpakking van 
het product niet meer aanwezig is, moet ervoor worden gezorgd dat het product goed bevestigd 
in een voldoende stabiele verpakking wordt verzonden, om transportschade te voorkomen.

8. BijzonDERE AAnwijzinGEn vAn DE fABRikAnt
- Roestvrij staal mag niet continu aan een corrosiebevorderende atmosfeer worden bloot-

gesteld (bijv. chloride- of jodiumionen). Dit geldt ook voor stoom van de vermelde stoffen.

- Lange wachttijden tot de opwerking moeten worden vermeden.

- Bij handmatige opwerking moet erop worden gelet dat er geen schade ontstaat door me-
talen borstels, schuurmiddelen of te grote krachten.

- Producten moeten op een gepaste manier worden opgeslagen (niet op elkaar leggen, voor 
de opwerking bijv. door stroken/platen met nopjes bevestigen).

- De opwerking moet in “ontspannen” toestand plaatsvinden: 

→	Scharnierinstrumenten	openen

→	Instrumenten	met	vergrendeling	ontlasten

→	Canules	niet	op	handgrepen	geplaatst

- Lumeninstrumenten (bijv. canules) mogen niet indrogen. Na het neerleggen van het instru-
ment moeten kanalen met steriel of kiemarm, gedestilleerd of gedeïoniseerd water worden 
doorgespoeld.

- Bij gebruik van onderhoudsmiddelen voor het onderhoud van scharnieren mogen alleen 
middelen worden gebruikt die geschikt zijn voor sterilisatie met stoom.

- Het gebruik van gedestilleerd of gedeïoniseerd water voor alle opwerkingsprocedés (incl. 
voorreiniging) is aanbevolen, aangezien bij gebruik van leidingwater ophopingen van ionen 
op de stalen oppervlakken kunnen ontstaan.

- In zoverre voor de aanpassing van lumeninstrumenten aan het reinigings-/desinfectieap-
paraat of voor de handmatige opwerking reinigingsadapters nodig zijn, worden deze met 
de betreffende Geuder-producten meegeleverd.  In de speciale aanwijzing voor opwerking 
die met het product wordt meegeleverd, wordt op het gebruik ervan gewezen.

- Bij het gebruik van alkalische reinigingsmiddelen moet er rekening mee worden gehouden 
dat bepaalde materialen (bijv. aluminium) kunnen worden aangetast. Dit moet eventueel 
worden overlegd met de fabrikant van het reinigingsmiddel.
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Aanbevolen reinigings-/desinfectiemiddelen

- Bij gebruik van waterstofperoxide H2O2 (bijvoorbeeld OXIVARIO®-procedé van Miele) kun-
nen de instrumenten van titanium verkleuren. Deze verkleuringen hebben te maken met 
veranderingen van de dikte van de oxidelaag en hebben geen invloed op de kwaliteit van 
de instrumenten. Producten van aluminium zijn niet geschikt voor dit procedé.

9. DooR pRocEScHEmiEfABRikAntEn AAnBEvolEn REiniGinGS-/ 
 DESinfEctiEmiDDElEn
De reiniging en desinfectie van producten van Geuder moet afhankelijk van het materiaal met 
een geschikt reinigings-/desinfectiemiddel worden uitgevoerd. In het overzicht worden middelen 
van enkele fabrikanten met de compatibele materialen vermeld.

Het gebruik van andere middelen of middelen van andere fabrikanten is in principe mo-
gelijk. De compatibiliteit van het materiaal moet in dat geval bij de betreffende chemiefa-
brikant worden nagevraagd.

9.1 Handmatige reiniging

producten Roestvrij 
staal

Aluminium, 
geanodi-

seerd

Aluminium, 
gekleurd ge-
anodiseerd

titanium Silicone pSU

Dr. weigert, GmbH & co. kG

neodisher LM 2 X X X X X X

neodisher MediZym X X X X X X

neodisher MediClean X X X X X n.g.
neodisher MediClean 
forte X X X X X X

EcolAB Healthcare

Sekusept Cleaner X X X X X g.g.

Bode chemie GmbH & co.

Bodedex forte X X X X X X

Schülke & mayr GmbH

Gigazyme X X X X X X

S&M labor X n.g. n.g. n.g. X X

S&M labor flüssig X n.g. n.g. n.g. X X

Edisonite SUPER X X X X X X

Mucasol X n.g. n.g. g.g. X X

Edisonite CLASSIC X X X X X X
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Aanbevolen reinigings-/desinfectiemiddelen

9.2 Handmatige desinfectie

producten Roestvrij 
staal

Aluminium, 
geanodi-

seerd

Aluminium, 
gekleurd ge-
anodiseerd

titanium Silicone pSU

Dr. weigert, GmbH & co. kG

neodisher Septo Med X X X X X X

neodisher Septo 3000 X X X X X X

Ecolab GmbH & co. oHG

Sekusept aktiv X X X X X g.g.

Sekusept forte S X X X X X g.g.

Sekucid N X X X X X g.g.

Sekusept extra N X X X X X g.g.

Seccid konz. X X X X X g.g.

Bode chemie GmbH & co.

Korsolex plus X X X X X X

Korsolex AF X X X X n.g. n.g.

Korsolex extra X X X X X g.g.

Korsolex FF X X X X X g.g.

Korsolex basic X X X X X X

Schülke & mayr GmbH

Gigasept Instru AF X n.g. n.g. X n.g. X

Gigasept AF X X X X X X

Gigasept FF X X X X X X

Mucadont-IS X X X X X X

Mucocit-T X X X X X X

Mucocit-P X X X X X X

9.3 machinale reiniging 

producten Roestvrij 
staal

Aluminium, 
geanodi-

seerd

Aluminium, 
gekleurd ge-
anodiseerd

titanium Silicone pSU

Dr. weigert, GmbH & co. kG

neodisher MediZym X X X X X X

neodisher MediClean X X X X X X

neodisher MediClean 
forte X X X X X X

neodisher SeptoClean X X n.g. X X X
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producten Roestvrij 
staal

Aluminium, 
geanodi-

seerd

Aluminium, 
gekleurd ge-
anodiseerd

titanium Silicone pSU

neodisher FM X n.g. n.g. X X X

neodisher MediKlar (na-
spoelmiddel) X X X X X n.g.

EcolAB Healthcare

Sekumatic FR X n.g. n.g. X X g.g.

Sekumatic FRE X X X X X g.g.

Bode chemie GmbH & co.

Dismoclean 24 vario X X X X X X

Dismoclean 28 alka med X n.g. n.g. n.g. X g.g.

Schülke & mayr GmbH

Thermosept RKF X n.g. n.g. n.g. X X

Thermosept alka clean X n.g. n.g. n.g. X X

Thermosept RKN-zym X X X X X X

Thermosept RKI X n.g. n.g. n.g. X X

Thermosept RKA X n.g. n.g. n.g. X X

Mucapur-AF X X X X X X

Mucapur-NF X X X X X X

     

9.4 neutralisatie

producten Roestvrij 
staal

Aluminium, 
geanodi-
seerd

Aluminium, 
gekleurd ge-
anodiseerd

titanium Silicone pSU

Dr. weigert, GmbH & co. kG

NEODISHER Z X X X X X X

NEODISHER N X X X X X X

EcolAB Healthcare

Sekumatic FNZ X X
X lage 
concentratie 
0,1%

X X g.g.

Sekumatic FNP X n.g. n.g. X X g.g.

Bode chemie GmbH & co.

Dismoclean 25 acid X n.g. n.g. X X g.g.

Dismoclean 26 acid X n.g. n.g. X X g.g.

Dismoclean 64 neutra-
dry X X X X X g.g.

Schülke & mayr GmbH

Thermosept NKZ X X X X X X
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Gebruikte	materialen	bij	de	controle	van	de	efficiëntie	van	de	opwerking

producten Roestvrij 
staal

Aluminium, 
geanodi-
seerd

Aluminium, 
gekleurd ge-
anodiseerd

titanium Silicone pSU

Mucapur-N X n.g. n.g. g.g. X X

Mucapur-Z X
X lage 
concentratie 
0,1%

X lage 
concentratie 
0,1%

g.g. X X

X geschikt
n.g. niet geschikt
g.g. geen gegevens
De bovenvermelde tabellen zijn het resultaat van informatie van de betreffende chemiefabrikant 
en van eigen ervaringen of tests. Er kunnen andere dan de vermelde middelen worden gebruikt. 
De compatibiliteit van het materiaal moet in dat geval bij de betreffende proceschemiefabrikant 
worden nagevraagd.

 

10. GEBRUiktE mAtERiAlEn Bij DE contRolE vAn DE  
 EfficiëntiE vAn DE opwERkinG

10.1 machinale reiniging/desinfectie

Het bewijs voor de principiële geschiktheid van de producten voor een effectieve machinale reiniging 
en desinfectie is geleverd door een onafhankelijk geaccrediteerd testlaboratorium met gebruik van 
de desinfector Miele PG8535, in het DES-VAR-TD-programma en thermische desinfectie (93 °C, 
5 min) met het alkalische reinigingsmiddel neodisher mediclean forte als 0,2%-oplossing, 
Dr. Weigert, GmbH & Co. KG, Hamburg. Voor de neutralisatie is volledig ontzout water gebruikt. 
Hierbij is de in hoofdstuk 4.1, 4.2 en 4.3 beschreven procedure gebruikt.

10.2 Handmatige reiniging/desinfectie

Het bewijs voor de principiële geschiktheid van de producten voor een effectieve handmatige 
reiniging en desinfectie is geleverd door een onafhankelijk geaccrediteerd testlaboratorium met 
gebruik van het reinigingsmiddel neodisher mediclean forte als 0,5%-reinigingsmiddeloplos-
sing en het desinfectiemiddel korsolex plus (Bode chemie GmbH co.) als 3%-desinfectiemid-
deloplossing. Hierbij is de in hoofdstuk 4.1, 4.2 en 4.4 beschreven procedure gebruikt.

10.3 Sterilisatie

Het bewijs voor de principiële geschiktheid van de producten voor een effectieve sterilisatie met 
stoom is geleverd door een onafhankelijk geaccrediteerd testlaboratorium met gebruik van het 
3-voudig gefractioneerde voorvacuümprocedé met de Systec HX-320 Steam-Autoclave. Hierbij 
is de in hoofdstuk 6.2 beschreven procedure gebruikt.
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Afkortingen en adressen

11. AfkoRtinGEn En ADRESSEn

1DGHM/VAH Verbund für Angewandte Hygiene e.V.
www.dghm.org, www.vah-online.de

 De desinfectiemiddelenlijst van het VAH bevat alle door de desinfectiemidde-
lencommissie gecertificeerde preparaten en kan worden besteld bij:

mhp-Verlag
Marktplatz 13 
65183 Wiesbaden

 info@mhp-verlag.de
2FDA U.S. Food and Drug Administration

www.fda.gov
3Pharm. Eur. Europese Farmacopee
4USP U.S. Pharmacopeia

www.usp.org 
5RKI Robert Koch-Institut

www.rki.de
6DGSV Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung

www.dgsv-ev.de
7BfArM Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
 http://www.bfarm.de
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