
45


Sicherheits- und Hygiene-Empfehlungen für rotierende Instrumente
Stand: 04/2012

Bezpieczeństwo i higiena – zalecenia 

alecenia ot cz ce higien

• Rozpakowanie frezu z oryginalnego opakowania powinno 
nastąpić w temperaturze pokojowej. Chronić przed pyłem
i wilgocią. 

• Opakowanie można wykorzystać do przechowywania 
frezu i jego identyfikacji.

• Frezy używać do właściwych, certyfikowanych frezarek z 
czystą tuleją zaciskową.

• Frezy wsuwać głęboko do tulei zaciskowej, do oporu.
• Przed użyciem frezu zapoznać się z ilościami obrotów 

i sprawdzić czy frez obraca się centrycznie.

• Przestrzegać dozwolonych, maksymalnych obrotów 
inf. znajdują się na oryginalnym opakowaniu .

• nikać wykrzywiania i przesuwania frezu.
•  zależności od zabiegu należy wykorzystać maseczkę 

higieniczną, okulary, pochłaniacz pyłu.
• ie przekraczać siły nacisku frezu.
• żywać frezów zgodnie z ich przeznaczeniem.
• żywać całej powierzchni części trącej. żywanie np. ko cówki 

fezu prowadzi do przegrzania.

•  celu rozładowania wytworzonego ciepła podczas pracy 
należy chłodzić frez w zimnej wodzie w gabinetach 
stomatologicznych  ml co minutę pracy

• Przy stosowaniu frezów F  o długości pow.  mm i średnicy 
 mm wskazane jest użycie dodatkowego chłodzenia.

• Przy stosowaniu frezów ze stali chirurgicznej o długiej części 
trącej wskazane jest użycie dodatkowego chłodzenia.

• rzywe, nie równo obracające się frezy albo uszkodzone 
muszą być odłożone  nie wolno ich używać.

ez n e c a wstępna z szczenie te lizac a ez n e c a te iczna
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Zakres czynności: Narzędzia obrotowe – frezy stalowe, z metali hartowanych i nasypem diamentowym, polerki, szlifierskie oraz szczotki stosowane na ludziach dostarczane są 
w stanie niesterylnym. Zarówno przed pierwszym użyciem jak i po każdym użyciu muszą być poddane dezynfekcji, czyszczeniu i ew. sterylizacji.
Ograniczenia w fazie przygotowania: Szczotki obrotowe są produktami jednorazowymi, dlatego powtórne czyszczenie nie gwarantuje przywrócenia im poprzedniej czystości.
Frezy wykonane ze stali lub zawierające części niezabezpieczone przed rdzą muszą być dezynfekowane w płynach chroniących je przed rdzą. Instrumenty takie nie mogą być 
sterylizowane w autoklawach parowych. Trwałość tych instrumentów zależy od ich zastosowania i zużycia. Podawanie konkretnych ilości faz czyszczenia nie jest możliwe. Kapturki 
diamentowe BUSCH MedCap i nośniki MedCap muszą być zawsze oddzielnie czyszczone i dezynfekowane

ez n e c  wst pn  powinno się rozpocząć niezwłocznie po zrobionym zabiegu używając odpowiedniego preparatu do dezynfekcji. Pierwsze użycie frezów poprzedza 
czynność z pkt.  czyszczenie  
Frezy powinny być zanurzone w roztworze bez pęcherzyków powietrznych.  celu uniknięcia uszkodze  materiałów, powinno się rygorystycznie przestrzegać właściwości 
płynów w szczególności stężenia i czasu podanego przez producenta preparatu. aloty, plamy, przebarwienia na powierzchniach metalu mogą tworzyć się na skutek 
niepożądanych reakcji. otowe płyny lub koncentraty do rozcie czenia muszą być oznakowane C  wraz z czterocyfrowym numerem. ajlepiej wybierać płyny do dezynfekcji 
mające w swoim opisie informacje o stosowaniu ich do konkretnych frezów stalowych, albo z węglika spiekanego, albo diamentowych, albo polerskich  alkalicznych, nie 
zawierających aldehydów. łaściwym jest stosowanie się do powyższych zalece . ako producent nie są nam znane jakiekolwiek niezgodności dotyczące wytrzymałości 
materiałów, z których wykonane są nasze frezy.

ie wolno stosować płynów z zawartością nadtlenku wodoru O . rozi to uszkodzeniem materiału.
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Czyszczenie - przygotowanie
Frezy z niewidocznymi ubytkami, wnękami, próżniami powinny być poddane czyszczeniu w myjce ultradźwiękowej. Efektywność czyszczenia musi być zapewniona.

Suszenie odbywa się w czystym, suchym powietrzu. Alternatywą może być czysta chusteczka higieniczna.

Manualnie 
(ręcznie) 

twardszą 
szczotką 
pod 
bieżącą 
czystą 
wodą

Czyszczenie mechaniczne, termiczne urządzeniem RDG
według EN/ISO 15883 (dezynfektor termiczny) przy temperaturze min. 90 °C 
i czasie 5 minut.
- Stosować się do podanych informacji producenta RDG oraz proponowanych środków
   czyszczących 
- Frezy przed włożeniem do urządzenia myjącego dokładnie opłukać pod bieżącą wodą 
- Stosować dawki środka czyszczącego zgodnie z instrukcją 
- Wziąć pod uwagę wytrzymałość instrumentów 
- Części trące frezów ze stali chirurgicznej mogą ulec uszkodzeniu 
   w urządzeniu RDG
Polecamy użycie stojaka BUSCH Steri-Safe z przymknięciem 
zabezpieczającym wypadnięcie frezów.  

Czyszczenie ultradźwiękowe w odpowiednim czyszczącym albo 
myjąco-dezynfekującym płynie.

Używanie odpowiednich roztworów w myjkach ultradźwiękowych ma duże 
znaczenie. Aby zapobiec uszkodzeniu frezów w myjkach 
ultradźwiękowych przez wzajemne przesuwanie, nakładanie itp. powinno 
używać się stojaka / prezentera frezów BUSCH Steri-Safe z przymknięciem 
zabezpieczającym wypadanie frezów. Roztwór znajdujący się w myjce 
ultradźwiękowej nie powinien przekraczać 45 °C (niebezpieczeństwo 
wytrącania się białka). Frezy opłukać pod bieżącą, czystą wodą. 
Zanieczyszczony roztwór należy wymienić na nowy.

Ocena frezów pod względem uszkodzenia. Zużycie frezów i zanieczyszczenie (nie doczyszczone miejsca). Pomocnik: lupa powiększająca 6-8 razy. 
Frezy próżniowe / szczelinowe powinny być szczególnie pieczołowicie sprawdzane pod kątem czystości.

  zanieczyszczone czyste

Frez uszkodzony lub 
zużyty ?

Tak

Stosowanie inwazyjne  
Kryterium medyczne A i B
Instrumenty naruszające tkankę skórną albo które miały kontakt z krwią, 
lub otwartymi ranami.

Bezpieczne przechowywanie w sterylnych opakowaniach. Przechowywanie 
sterylnych lub zdezynfekowanych instrumentów musi pozostać jałowe.  Przygotowanie narzędzi do bezpiecznego przechowania.

Nie inwazyjne bądź 
kosmetyczne wykorzystanie frezów
Produkty medyczne w kryterium A i B
Instrumenty stykające się z błoną śluzową albo które miały kontakt ze 
zmienioną chorobowo skórą bez jej naruszenia.    
UWAGA: Ryzyko zranienia lub naruszenia tkanki skórnej 
albo zetknięcia się z krwią kwalifikuje do podciągnięcia pod 
kryterium A lub B i wykorzystania sterylizacji!

Sterylizacja parowa
(urządzenie według norm EN 13060 poddane walidacji)

Kryterium B      

Kryterium A
 Autoklaw klasy S 

lub                       Autoklaw klasy B
- temperatura sterylizacji 134 °C 
- czas pełnego cyklu 5 min
- czas suszenia co najmniej 10 min. 
- granice wartości składników wody 
  i kondensatu wg. normy EN 13060  
- przestrzegać maksymalnych obciążeń autoklawu
- przestrzegać instrukcji działania autoklawu
Instrumenty powinny być pakowane w atestowane 
worki lub zgrzewane rękawy z odpowiednimi 
oznaczeniami. Dotyczy również kaset i pojemników.

Warunkowa 
kwalifikacja 
produktów 
medycznych 
kryterium B:  

Przeprowadzone 
wyłącznie przez 
osoby 
z kwalifikacjami 
przeszkolone, 
z doświadczeniem 
praktycznym. 

Wypełnienie 
dokumentacji. 

Wydanie po przeprowadzeniu skutecznej sterylizacji.

Wykorzystywanie frezów zgodnie z ich przeznaczeniem

Dezynfekcja termiczna 
parowa w autoklawie
- temperatura 121 °C
- czas 15 min
lub
- temperatura 134 °C
- czas 3 min
niepakowane/  
w odpowiednich stojakach (np. Busch 
Steri-Safe) albo na tacach sitowych

Dezynfekcja termiczna suchym 
gorącym powietrzem
NIE dla polerek i szczotek!
- temperatura 180 °C
- czas minimum 30 min

niepakowane /
w odpowiednich stojakach (np. Busch 
Steri-Safe) albo na tacach sitowych

Informacje producenta dla ponownego użycia 
instrumentów według normy EU (EN ISO 17664) 
i wskazówek instytutu Robert Koch-Institute (RKI)








 









 



 








USUWANIE TAK

 

Nie

 Nie

podczas czyszczenia w urządzeniu RDG (patrz pkt 2): 
dezynfekcję zapewnia udokumentowana kontrola / przegląd urządzenia.

DEZYNFEKCJA TERMICZNASTERYLIZACJA
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Bezpieczeństwo i higiena - 
zalecenia dotyczące instrumentów rotacyjnych

Stand: 04/2012
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Efektywność i czyszczenie mogą nie być 
adekwatnie ocenione w przypadku frezów 
próżniowych i szczelinowych. 

Efektywność czyszczenie może być natychmiast 
oceniona.

 Autoklaw klasy B 




