
Richtlijn voor het gebruik van snelsterilisatoren in de operatiekwartieren

Algemeen

Statim cassette sterilisatoren kunnen enkel gebruikt worden voor valinstrumenten of licht 
materiaal (al dan niet verpakt in 1 laag) dat in zijn geheel maximum de helft van de cassette 
vult (max. 4,5 kg).

Voor holle  instrumenten geldt: 
o een verhouding van 5:1 (lengte/diameter opening) indien 1 zijde open 
o een verhouding van 10:1 (lengte/diameter opening) indien 2 zijden open 

• Lees vóór gebruik  aandachtig de handleiding

• Reinig wekelijks de cassettes met een  huishoudelijk detergent

• Bestrijk dagelijks het gehele binnenvlak van de cassette met STAT DRI

• Controleer en vul indien nodig de reservoirs bij met gedistilleerd water

• Controleer de vullingsgraad van de opvangbussen (op de grond) en ledig indien nodig 
(lees instructie op de opvangbus, vul het reservoir tot aan de min-streep met water)

• Plaats zonodig een nieuw papierrolletje in de voorziene ruimte

• Noteer bij sterilisatie de zaal (op plakband) op de Statim cassette

• Verwittig indien mogelijk de zaal bij einde van het sterilisatieproces

De andere sterilisatoren kunnen zowel voor losse stukken (verpakt)  als voor sets gebruikt 
worden.

De snelsterilisatoren NOOIT uitzetten

Voorbereiding

• Vuile en/of besmette instrumenten moeten eerst goed gereinigd en ontsmet worden.

• Een thermische ontsmetting (minstens 90°C gedurende 5 minuten)  verdient de voorkeur.

• Al het te steriliseren materiaal moet droog zijn alvorens in te pakken en/of te steriliseren

• Verpakken in laminaat, non-woven one-step of in de speciale Statim cassette (cassette 
moet droog zijn)

• Plaats in elke verpakking of cassette een chemische -indicator: zie lijst werkprocedure 
(nog op te nemen in kwaliteitshandboek)



Sterilisatie

• Eenmaal de set of het instrument in de sterilisator geplaatst moet de sterilisatiecyclus 
onmiddellijk gestart worden zoniet loopt men gevaar op een onsteriele lading zelfs na 
een goed verlopen sterilisatieproces.

• De afdrukstrook wordt aan het logboek geniet dat afgetekend wordt voor conformiteit.

• Wekelijks dient een controle uitgevoerd te worden d.m.v. biologische indicatoren. De 
resultaten van de test worden afgelezen door de CSA. Indien de biologische indicator 
niet conform is zal de verantwoordelijke verwittigd worden.

• Indien de sterilisator (CISA of GETINGE) gebruikt wordt om verpakte instrumenten 
(-sets) te steriliseren, moet ’s morgens een Bowie en Dick test uitgevoerd worden

• Bij vragen raadpleeg uw verantwoordelijke leiding

• BIJ PROBLEMEN: RONNY DECT NR 3926 OF PATRICK DECT NR 2092  
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