
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Ασφαλής χρήση απολυμαντικών για εργαλεία 

Ημικρίσιμα αντικείμενα 

Αποστείρωση ή υψηλού βαθμού απολύμανση 

Έρχονται σε επαφή με βλεννογόνους και μη ακέραιο δέρμα 

(ενδοσκόπια, λαρυγγοσκόπια, κυκλώματα αναισθησίας και αναπνευστικής θεραπείας, 

κυστεοσκόπια, κολποσκόπια) 

 
Πριν την απολύμανση 

1.Καθαρίστε το αντικείμενο με υγρό απορρυπαντικό χειρουργικών εργαλείων και 

ενδοσκοπίων (LIQUICLEAN) . Σε μια λεκάνη με νερό εμβαπτίστε ή και βουρτσίστε το 

ενδοσκόπιο και καθαρίστε τα κανάλια με το διάλυμα απορρυπαντικού. Ξεπλένετε καλά 

με νερό. Αφήστε να στεγνώσει ελαφρώς. Πετάξτε το διάλυμα απορρυπαντικού.  

 

Απολύμανση 

1.Εμβαπτίστε το αντικείμενο στο έτοιμο διάλυμα απολυμαντικού γλουταραλδεύδης 2% 

(Steranios 2%)  για 10 με 60 min ανάλογα με την επιθυμητό αποτέλεσμα. (Στη 1 ώρα 

γίνεται σποροκτονία). 

 

Μετά την απολύμανση 

1.Ξεπλύνετε πάρα πολύ καλά το αντικείμενο με αποσταγμένο νερό . Διαφορετικά 

ξέπλυμα με διαλυμα 70% αιθυλικής αλκοόλης. 

2. Το ενδοσκόπιο και τα κανάλια του θα πρέπει να στεγνώνονται εξονυχιστικά με αέρα. 

3. Επαρκείς αποστάσεις μεταξύ του ενδοσκοπίου και των εξαρτημάτων τους για να μην 

έρχονται σε επαφή. 
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Ασφαλής χρήση απολυμαντικών για εργαλεία 

Ημικρίσιμα αντικείμενα 

Αποστείρωση ή υψηλού βαθμού απολύμανση 

Έρχονται σε επαφή με βλεννογόνους και μη ακέραιο δέρμα 

(λαβίδες, ασκός αναζωογόνησης ενηλίκων-ambu, κυκλώματα 

πολλαπλών χρήσεων ) 

 

Λαβίδες

 

 

  

Καθαρίστε τη λαβίδα 
με υγρό 
απορρυπαντικό 
χειρουργικών 
εργαλείων 
(LIQUICLEAN) . 2- 7 
ml σε  1lit νερό. 
Αφήστε για 10 min. 

Ξεπλένετε καλά με νερό. 
Αφήστε να στεγνώσει. 
Πετάξτε το διάλυμα 
απορρυπαντικού. 
Στείλτε για 
αποστείρωση (αν 
αποποστειρώνεται) 

Παρουσία 
βιολογικών 

υγρών 

Εμβαπτίστε τη λαβίδα σε 
διάλυμα απολυμαντικού 
(Cetavlon). 25-50 ml σε 1 lit 
νερό. Αφήστε για 30-60 
min. 

Ξεπλένετε καλά με νερό. 
Αφήστε να στεγνώσει. 
Πετάξτε το διάλυμα 
απορρυπαντικού. 

Χωρίς την 
παρουσία 

βιολογικών 
υγρών 



Ambu 

 

• Καθαρίστε τη βαλβίδα της ambu με υγρό απορρυπαντικό 

χειρουργικών εργαλείων (LIQUICLEAN) . 2- 7 ml σε  1lit νερό. 

Αφήστε για 10 min.  

• Εμβαπτίστε το αντικείμενο στο έτοιμο διάλυμα απολυμαντικού 

γλουταραλδεύδης 2% (Steranios 2%)  για 10 με 60 min ανάλογα 

με την επιθυμητό αποτέλεσμα. (Στη 1 ώρα γίνεται σποροκτονία) 

• Ξεπλύνετε πάρα πολύ καλά το αντικείμενο με αποσταγμένο 

νερό . Διαφορετικά ξέπλυμα με διαλυμα 70% αιθυλικής 

αλκοόλης. Αφήστε να στεγνώσει. 
 

 

Κυκλώματα πολλαπλών χρήσεων 
 

• Καθαρίστε τη βαλβίδα και το κύκλωμα πολλαπλών χρήσεων με 

υγρό απορρυπαντικό χειρουργικών εργαλείων (LIQUICLEAN) . 2- 

7 ml σε  1lit νερό. Αφήστε για 10 min.  

• Αφήστε να στεγνώσει 

• Εμβαπτίστε το αντικείμενο στο έτοιμο διάλυμα απολυμαντικού 

γλουταραλδεύδης 2% (Steranios 2%)  για 10 με 60 min ανάλογα 

με την επιθυμητό αποτέλεσμα. (Στη 1 ώρα γίνεται σποροκτονία) 

• Ξεπλύνετε πάρα πολύ καλά το αντικείμενο με αποσταγμένο 

νερό . Διαφορετικά ξέπλυμα με διαλυμα 70% αιθυλικής 

αλκοόλης. Αφήστε να στεγνώσει. 
 


