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Αρ. Πρωηοθόιιοσ 43 Έθδοζε 1
ε
  επηέκβρηος 2011 ειίδα 1 από 3 

 

 

ΣΙΣΛΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 

ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ΣΗΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ 
  

σληάτζεθε από οκάδα εργαζίας Δικαιή .                                    Λάιιοσ Υ. 

Θεοτάρε- Μπήδηοσ Ε.                 σκεωλίδοσ Α.   

Καραδήκα Δ.                              Σδήιοσ Δ. 

Κωλζηαληοπούιοσ Κ.          Φαϊηαηδίδοσ Α. 

Γηεσζύληρηα Νοζειεσηηθής Τπερεζίας Κοθώλε Κοσηζηαληά - Εακπόθα 

Γηεσζύληρηα Ηαηρηθής Τπερεζίας  Φαλή Αζαλαζηάδοσ- Πηπεροπούιοσ 

Καζεγήηρηα Παηδηαηρηθής Α.Π.Θ 

Πρόεδρος Δπηζηεκοληθού σκβοσιίοσ Γεκήηρηος Γρέθας 

Καζεγεηής Παζοιογίας Α.Π.Θ 

Γηοηθεηής & Πρόεδρος Γ. Π.Γ.Ν.Θ ΑΥΔΠΑ Γεώργηος Βέργοσιας 

         Απόθαζε Γ.:     σλεδρίαζε    19
ε
  ηες  30/08/2011                   Κάζε αληίγραθο ηοσ παρόληος εγγράθοσ ηζτύεη κόλο               

                                                Θέκα    49
ο
                                                    όηαλ θέρεη ηελ ζθραγίδα ηες πεγής προέιεσζες:                                                                                                                    

                                                                                                                    ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ  Π.Γ.Ν.Θ ΑΥΔΠΑ 

 
 

Ο θαζαξηζκόο ησλ ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ πξηλ ηελ απνζηείξσζε  

είλαη ζεκαληηθόο γηαηί: 

1.Απνκαθξύλεη νξαηέο αθαζαξζίεο ,ππνιείκκαηα ηζηώλ, αίκαηνs  

θαη μέλσλ ζσκάησλ. 

2.πξνζηαηεύεη ηα εξγαιεία από δηάβξσζε. 

3.Mεηώλεη  ην κηθξνβηαθό θνξηίν ησλ εξγαιείσλ. 

4.πκβάιεη ώζηε ε απνζηείξσζε λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή. 

Γίλεηαη δηαινγή ησλ εξγαιείσλ γηα θαζαξηζκό ζην ρέξη  ή ζην  

απηόκαην πιπληήξην. 

ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΟ ΥΕΡΙ 

1. Σα εξγαιεία μεπιέλνληαη κε ηξερνύκελν λεξό. 

2.Σα αξζξσηά εξγαιεία (ςαιίδηα, ιαβίδεο, ζθηθηήξεο) μεπιέλνληαη πάληα  

ζε αλνηρηή ζέζε. 

3.Σα ζύλζεηα εξγαιεία απνζπλαξκνινγνύληαη ζπκθώλα κε ηηο νδεγίεs  

ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
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4.Σα εξγαιεία κηθξνρεηξνπξγηθήο πιέλνληαη ρσξηζηά ώζηε λα  

απνθεύγνληαη νη θαθώζεηο. 

5.Φξέδεs, πξηόληα, ιάκεο θαη άιια θνπηηθά εξγαιεία βπζίδνληαη γηα  

κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ζε απνιπκαληηθό γηαηί νμεηδώλνληαη εύθνια.  

6.Καιώδηα δηαζεξκηώλ ιαβίδεs δηπνιηθώλ δηαζεξκηώλ, θξαληνηόκνη, θαιώδηα 

νπηηθώλ ηλώλ, νπηηθέο ιαπαξνζθνπηθώλ επεκβάζεσλ θαζαξίδνληαη κόλν κε 

βξεγκέλν καιαθό παλί πνπ δελ αθήλνπλ ρλνύδη. 

7.Οη γπάιηλεο επηθάλεηεο ησλ Ελδνζθνπίσλ, ησλ νπηηθώλ ηλώλ  

θαζαξίδνληαη κόλν κε βξεγκέλν καιαθό παλί εκπνηηζκέλν κε αιθνόιε. 

Μεηά ηνλ θαζαξηζκό αθνινπζεί ην ζηέγλσκα ηόζν εμσηεξηθά όζν θαη  

εζσηεξηθά θπξίσο όηαλ ηα εξγαιεία έρνπλ απινύο ή θνηιόηεηεο. θνπόο ηεο 

ελέξγεηαο απηήο είλαη ε απνθπγή δεκηνπξγίαο αιάησλ ή νμεηδώζεσλ θαηά ηνλ 

θιηβαληζκό. 

Tέιos ιηπαίλνληαη ηα αξζξσηά κέξε ησλ εξγαιείσλ. 

 
 

ΚΑΘΑΡΙΜΟ Ε ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΠΛΤΝΣΗΡΙΟ 

Σα εξγαιεία ηνπνζεηνύληαη ζε δίζθνπs όια αλνηρηά. Οη δνζνινγiεο  

ησλ πιηθώλ θαζαξηζκνύ εμαξηώληαη από ην αληίζηνηρν πιπληήξην  

θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ηα πιαίζηα ηεο θξνληίδαο ησλ Εξγαιείσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ζπληήξεζή 
ηνπο ε νπνία εθαξκόδεηαη κεηά από  θάζε ρξήζε. 

Κύξην πιηθό ζπληήξεζεο είλαη ην ιηπαληηθό ην νπνίν δελ πξέπεη λα  

επεξεάδεη ην ρξόλν θιηβαληζκνύ θαη λα κελ αθήλεη ππνιείκκαηα  

κεηά ηελ απνζηείξσζε. 

Η ιίπαλζε γίλεηαη ζηα αξζξσηά ή θηλεηά κέξε ζηα ζεκεία ηξηβήο,  

ζηνπο ζπλδέζκνπs θαη πξνζηαηεύεη ην ράιπβα ζπα ηε δεκηνπξγία 

ζηηγκάησλ. 

Με ηελ ιίπαλζε ραιαξώλνπλ νη αξζξώζεηο ησλ εξγαιείσλ ,  

πξνιακβάλεηαη ε ζθνπξηά θαη δηαηεξείηαη ε θαιή ιεηηνπξγία  

ησλ εξγαιείσλ. Σα ιηπαληηθά έρνπλ ζαλ βάζε ην ιάδη  

παξαθiλεs ή ζηιηθόλεο. 

Πξηλ ηε ιίπαλζε όκσs αλ ηα εξγαιεία δελ έρνπλ θαζαξηζηεί ή ζηεγλώζεη θαιά ηα 

ππνιείκκαηα ησλ ηζηώλ ή πγξώλ καδί κε ην  

ιηπαληηθό δεκηνπξγνύλ ζηξώκαηα αλάκεζα ζηα δνληάθηα ή ζηηο 

αξζξώζεηο θαη επεξεάδνπλ ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπο. 

Σα ηξππάληα θαη ηα ελδνζθνπηθά εξγαιεία ιηπαίλνληαη αλάινγα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 

Tέιos  γίλεηαη έιεγρνο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαιείσλ. 
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ΣΑΔΙΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕIΩΝ 

1.ηα εξγαιεία κε αξζξώζεηο ειέγρνπκε αλ αλνίγνπλ θαη θιείλνπλ  

εύθνια. Σα άθξα ηνπο πξέπεη λα ελώλνληαη κε αθξίβεηα. 

2.ηα αηρκεξά εξγαιεία  ειέγρεηαη ε αηρκεξόηεηα ηεο επηθάλεηαο ηνπο, Όπσο 

επίζεο εάλ ππνζηεί θζνξά (ραξάμεηο). 

3.ηα επηρξσκαηηζκέλα εξγαιεία γίλεηαη έιεγρνο γηα απνρξσκαηηζκό θαη θζνξέο  

ζηελ επηθάλεηα ηνπο. 

4.ηα εξγαιεία πνπ ππάξρνπλ βίδεο γίλεηαη έιεγρνο γηα πηζαλή ραιάξσζε ηεο βίδαο. 
5.Σα ζύλζεηα εξγαιεία απηά πνπ κπνξνύλ λα απνζπλαξκνινγεζνύλ γίλεηαη 
απνζπλαξκνιόγεζε, κεηά θαζαξηζκόο, ζηέγλσκα, ιίπαλζε θαη ηέινο 
ζπλαξκνιόγεζε. 
6.Σέινο εξγαιεία πνπ δηαπηζηώλεηαη όηη δελ ιεηηνπξγνύλ ζσζηά, μερσξίδνληαη από ηα 
ππόινηπα θαηαγξάθνληαη, ζηέιλνληαη γηα επηζθεπή (εάλ γίλεηαη) θαη αληηθαζίζηαληαη. 
 
 

Bιβλιογραφία 
 
Ελδεδεηγκέλε ζπληήξεζε εξγαιείσλ 9ε έθδνζε 2009 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


