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Een grondige reiniging van het te steriliseren materiaal is essentieel voor een goede sterilisatie. 
Achtergebleven vuilresten verhogen de initiële contaminatie en schermen de micro-organismen en 
de te steriliseren oppervlakken af.
Na het reinigen volgt bij voorkeur een desinfectie waarna  het instrumentarium veilig kan 
gemanipuleerd worden.
Manueel reinigen mag enkel toegepast worden op materiaal dat niet mag ondergedompeld 
worden of een tempratuur van 93° C niet kan weerstaan.
Het materiaal dat manueel gewassen werd is niet thermisch gedesinfecteerd en  houdt als 
zodanig nog een risico in bij het samenstellen en inpakken van de sets.

Voorbereiding
1. Gebruik de hulpmiddelen die ter beschikking zijn als bescherming t.t.z. 

handschoenen, plastic schort, bril, gelaatsmasker, spatschermen.
2. De gebruikte hulpmiddelen (borstels,sponzen) zijn bij voorkeur disposable, 

herbruikbare borstels worden dagelijks gedesinfecteerd door ze mee te wassen in 
de wasmachine.

3. Vul de rechter afwasbak met 10 liter koud water en voeg 5 ml enzymatische 
reiniger Aniosyme DD1 toe per liter water. 
Tot 1° markering is 10 liter, voeg 50 ml enzymatische reiniger Aniosyme DD1 toe.

4. Sorteer de instrumenten in 3 groepen: manueel te wassen, machinaal te wassen en 
ultrasoon behandeling nodig.

5. Plaats het materiaal dat manueel gewassen wordt op de rechterkant van de 
wasbak.

6. Splits het materiaal op in onder te dompelen en  niet onder te dompelen materiaal

Manueel wassen onderdompelbaar materiaal
1. Demonteer indien nodig het te reinigen instrument
2. Spoel alles af onder koud stromend water in de linker afwasbak
3. Reinig het materiaal in de rechter afwasbak:

• Bij zeer delicaat materiaal: wrijf het vuil met een spons af.
• Minder delicaat materiaal kan afgeborsteld worden; doe dit onder water.

4. Laat het materiaal minstens 5 minuten ondergedompeld
5. Spoel het materiaal af onder warm stromend water in de linker afwasbak
6. Laat het materiaal uitlekken in een mandje op de afdruipplaat links naast de wasbak
7. Leg geen doek op de afdruipplaat  
8. Droog bij voorkeur in droger/wasmachine, zo dit niet mogelijk is droog met perslucht of 

met een pluisvrije wegwerpdoek.

Manueel wassen niet-onderdompelbaar materiaal
1. Demonteer indien nodig het te reinigen instrument
2. Verwijder het vuil met een zachte pluisvrije wegwerpdoek (of indien mogelijk: met 

borstel) die bevochtigd werd met de reinigingsvloeistof Aniosyme DD1en lauw water.
3. Wrijf het materiaal droog met een pluisvrije wegwerpdoek
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4. Wrijf het materiaal nogmaals af met een pluisvrije wegwerpdoek bevochtigd met alcohol 
70°

5. Leg het materiaal in een vers gewassen plateau  en geef door naar de inpakzone

Machinaal wassen
1. Plaats de manden met de instrumenten op de laadwagen.
2. Zorg ervoor dat de sproeiarmen niet gehinderd worden.
3. Kies de juiste wascyclus en start de machine

Ultrason wassen
1. Spoel eerst de instrumenten voor in het spoeltoestel
2. Plaats de manden met de instrumenten op het automatisch laadvlak en start het spoeltoestel
3. Verplaats na het spoelen de manden naar het automatisch laadvlak van het ultrasontoestel en start 
het toestel
4. Na de ultrasonbehandelig : spoel manueel af of was het materiaal in de wasmachine


