
 

 

 

 

 
 
PROCEDURA DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI WIELORAZOWEGO RESUSCYTATORA MANUALNEGO 

Poniższe metody dezynfekcji i sterylizacji przeznaczone są dla resuscytatora wielokrotnego użytku w 

warunkach szpitalnych. Są to metody rekomendowane, aczkolwiek doradzamy placówkom medycznym 

kontakt w związku z obecnymi procedurami sterylizacji przed zastosowaniem rozwiązań zawartych w 

instrukcji. 

Okoliczności sterylizacji: 

- Każdorazowo pomiędzy różnymi pacjentami 

- W każdej sytuacji zanieczyszczenia resuscytatora 

- Co 24 godziny w przypadku użytku ciągłego z jednym pacjentem 

 

Procedura: 

1. Rozbierz: Rozbierz wszystkie części resuscytatora, wliczając w to maskę, rurkę tlenową oraz worek 

2. Czyszczenie: Umyj wszystkie części resuscytatora w czystej wodzie przy użyciu delikatnego 

detergentu. Upewnij się, iż detergent jest zdatny do użytku z materiałami z których wykonany jest 

resuscytator. Wypłukuj wszystkie części w czystej wodzie w celu usunięcia pozostałości detergentu i 

pozostaw do wyschnięcia. 

3. Dezynfekcja/sterylizacja: 

− Autoklawowanie w temperaturze nie przekraczającej 121oC przez 15 minut dla serii 602; 134oC 

przez 10 minut dla serii 603 (bez rurki tlenowej i worka PVC/PE) 

− Dezynfekcja aldehydem glutarowym Cidex 2% (z workiem PE lub zaworem PEEP): skonsultuj się z 

dostawcą środka przed pierwszym użyciem. Dokładnie wypłukuj wodą sterylną. 

4. Suszenie: Wysusz dokładnie wszystkie elementy po procesie sterylizacji (autoklawy powinny mieć 

proces suszenia, jeżeli nie to wysusz wszystkie części na czystej powierzchni przed ich złożeniem) 

5. Kontrola działania: Korzystając z procedury kontroli działania sprawdź stan wszystkich zaworów po 

złożeniu. Wymień niedziałające części jeżeli to konieczne. 

Uwaga:  

− Rurki oraz worki PVC nie są przeznaczone do sterylizacji i dezynfekcji, są to produkty 

jednorazowego użytku i powinny zostać zutylizowane po każdym użyciu. 

− Utylizacja części resuscytatora powinna być zgodna z lokalnymi prawami związanymi z odpadami 

szpitalnymi. 

− Rekomendowana ilość procesów sterylizacji dla głównych części produktu przewidziana została na 

40 cykli. Jeżeli którakolwiek z części nie działa poprawnie lub posiada uszkodzenia, powinna zostać 

wymieniona na nową lub zaleca się wymianę całego resuscytatora. 

− AUG nie zapewnia akceptacji reklamacji w przypadku odchyleń od norm zalecanych w procedurach 

dezynfekcji i sterylizacji, mogących mieć wpływ na działanie produktu. 
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