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DB Orthodonticsin epästeriilien Infinitas-pienoisimplanttien, Infinitas-instrumenttien ja tuoterasian hoidon, 
käsittelyn ja uudelleenkäsittelyn yleisohjeet 

 

Menetelmä: Sterilointi kostealla lämmöllä (ISO 17665)  
 

Menetelmä: Sterilointi kostealla lämmöllä (ISO 17665) 
   
Laitteet: Infinitas-pienoisimplanttijärjestelmän luettelonumerot ja laitekuvaukset löytyvät osoitteesta 
https://dbortho.com/collections/infinitas-mini-implants 
 

Nämä uudelleenkäsittelyohjeet noudattavat BS EN ISO 17664 -standardin vaatimuksia ja koskevat DB Orthodonticsin 
toimittamia epästeriilejä Infinitas-pienoisimplantteja, kestokäyttöisiä Infinitas-käsi-instrumentteja ja kestokäyttöistä 
tuoterasiaa, ja ne on tarkoitettu terveydenhuoltoympäristössä tehtävään uudelleenkäsittelyyn.  
 
Instrumentit ja tuoterasia ovat kestokäyttöisiä laitteita, jotka tulee siten uudelleenkäsitellä jäljempänä annettujen 
ohjeiden mukaan. Epästeriileinä myydyt pienoisimplantit tulee desinfioida ja steriloida ennen käyttöä, mutta laitteet 
on tarkoitettu vain kertakäyttöisiksi, koska useat sterilointikerrat voivat vaikuttaa kielteisesti näiden laitteiden 
suorituskykyyn. Siten pienoisimplantit saavat käydä läpi vain yhden käsittelykerran, mikä on selostettu jäljempänä. 
Jo steriloituja pienoisimplantteja ei saa steriloida tai käyttää uudelleen. 
  
Nämä uudelleenkäsittelyohjeet on validoitu (epästeriileinä toimitettujen) pienoisimplanttien, instrumenttien ja 
tuoterasian käyttövalmisteluun. Käyttäjän/sairaalan/terveydenhuoltopalvelun vastuulla on varmistaa, että 
uudelleenkäsittely tehdään asianmukaisilla laitteistoilla ja materiaaleilla ja että henkilöstön koulutus riittää halutun 
tuloksen saavuttamiseen. Tämä vaatii normaalisti laitteistojen ja prosessien rutiininomaista valvontaa. Kaikki näistä 
ohjeista poikkeaminen tulee arvioida mahdollisten haittavaikutusten välttämisen kannalta.  
Varoitukset • Käytä ISO 15883 -standardin osien 1 ja 2 vaatimukset täyttävää pesu- ja 

desinfiointikonetta. 

• Käytä pesuaineita ja muita käsittelykemikaaleja valmistajan ohjeiden mukaan testaten 
(soveltuvin osin) jäämien esiintyminen.   

• Suolaliuos sekä aldehydiä, kloridia, aktiiviklooria, bromia, bromidia, jodia tai jodidia 
sisältävät puhdistus-/desinfiointiaineet ovat syövyttäviä, eikä niitä saa käyttää. 

• Käsinpuhdistuksessa ei saa käyttää metalliharjoja tai hankaussieniä. Käsinpuhdistuksen 
apuna saa käyttää vain pehmeitä harjoja. 

• Kovan veden käyttöä tulee välttää.  Loppuhuuhteluun tulee käyttää puhdistettua vettä 
kivennäisjäämien välttämiseksi. 

• Erittäin emäksiset liuokset (pH > 10) voivat vahingoittaa herkkiä materiaaleja. 

• Jos laitteita käytetään muiden laitteiden, kuten sähkökäyttöisten käsiosien, kanssa, on 
varmistettava, että kyseiset laitteet uudelleenkäsitellään vastaavan valmistajan ohjeiden 
mukaan. Nämä ohjeet koskevat vain edellä selostettuja DB Orthodonticsin laitteita. 

• Vakiokahva (DB10-0020) pitää irrottaa sisäkkeistä (DB10-0021, DB10-0022, DB10-0023) 
ennen käsittelyä. 

• Käytä tarvittaessa sopivia henkilönsuojaimia, kuten käsineitä, suojavaatteita ja 
kasvosuojaa (esim. visiiriä), kun käsittelet käytettyjä laitteita tai suoritat käsinpuhdistusta 
ja desinfiointia. Noudata lääkintälaitteiden käsittelyssä aina paikallisia 
työsuojelutoimenpiteitä. 

• Käyttäjän/sairaalan/terveydenhuoltopalvelun vastuulle jää sen varmistaminen, että 
uudelleenkäsittely on saavuttanut toivotun tuloksen. Tämä edellyttää normaalisti 
prosessin validointia ja säännöllistä valvontaa. 

Kohdekäyttäjät Pienoisimplantit (epästeriileinä toimitetut), instrumentit ja tuoterasia on tarkoitettu 
asianmukaisesti koulutettujen terveydenhuollon ammattilaisten, jotka tuntevat ja joilla on 
kokemusta käytettävistä laitteista ja tekniikoista, käyttöön terveydenhuoltoympäristössä.  

Käsittelyn rajoitukset Epästeriilit pienoisimplantit saavat käydä läpi vain yhden puhdistus-, desinfiointi- ja 
sterilointikerran. 
 

Instrumentit ja tuoterasiat sopivat kuitenkin uudelleenkäsittelyyn, eikä niiden 
uudelleenkäsittelykertoja ole rajoitettu. Näiden ohjeiden mukaisella toistuvalla käsittelyllä on näihin 
kestokäyttölaitteisiin vähäinen vaikutus. Kun jäljempänä olevia huolto-ohjeita noudatetaan, 
instrumenttien käyttöiän loppu määräytyy kulumisen, vaurioiden ja toimivuuden huonontumisen 
perusteella. On tärkeää, että käyttäjät tarkastavat laitteet jäljempänä selostetulla tavalla ennen 
jokaista potilaskäyttöä ja varmistavat niiden tarkoituksenmukaisuuden. 

 

Käyttöpaikalla Älä päästä verta tai ruumiinnesteitä kuivumaan instrumenttien tai tuoterasian pinnalle, vaan poista 
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tapahtuva alkuhoito ne kertakäyttöisellä kangas- tai paperipyyhkeellä. 
 
Instrumentit ja tuoterasia on suositeltavaa käsitellä validoidulla pesu- ja desinfiointikoneella heti 
potilaskäytön jälkeen.   
 
Käytä suojakäsineitä kontaminoituneiden instrumenttien käsittelyyn. 

Säilytys ja kuljetus Käytetyt instrumentit ja tuoterasia on kuljetettava uudelleenkäsittelyyn puhdistusalueelle 
suljetuissa tai peitetyissä säiliöissä, jotta vältetään tarpeeton kontaminaatioriski. Kun kuljetus 
terveydenhuoltolaitoksen ulkopuolelle on tarpeen, tulee käyttää UN 3291 -luokituksen vaatimukset 
täyttäviä säiliöitä. 
 
Käytetyt sekä avatut mutta käyttämättömät pienoisimplantit on hävitettävä. 

Puhdistusta edeltävä 
valmistelu (vain 
instrumentit ja 
tuoterasia) 

Valitse pH-neutraali pesuaine (valmista kaikki puhdistusliuokset pesuaineen valmistajan väkevyys- ja 
lämpötilasuositusten mukaan).  
 
Puhdistusliuoksien valmistukseen käytettävän veden pitää olla vähintään juomavesilaatuista. 
 
Vakiokahva (DB10-0020) pitää irrottaa sisäkkeistä (DB10-0021, DB10-0022, DB10-0023) ennen 
käsittelyä. 
 
Poista kaikki näkyvä lika tasaisella lämpimän (alle 45 °C) veden virralla ja käytä tarvittaessa pehmeää 
harjaa. Osanumerojen DB10-0022, DB10-0023, DB10-0027 ja DB10-0028 pesuun on kiinnitettävä 
erityishuomiota, sillä nämä osat tulevat kosketuksiin luiden ja kudosten kanssa. 
 
Laitteet sopivat ultraäänipesurissa käytettäviksi, mikäli laitteista on runsasta tai pinttynyttä likaa, 
esim. luusiruja. Veden lämpötila ei saa ylittää 45 °C:ta ja pH-neutraalia pesuainetta, jonka pitoisuus 
vastaa valmistajan suositusta, voidaan käyttää myös tarvittavissa huuhteluvaiheissa. Suositeltava 
enimmäistaajuus on 50 kHz. 
 
Huuhtele kukin instrumentti perusteellisesti, äläkä käytä suola- tai klooriliuoksia. Kiinnitä 
erityishuomiota saumoihin, koloihin, reikiin ja uriin.  

Automatisoitu 
puhdistus ja 
desinfiointi (vain 
instrumentit ja 
tuoterasia) 

Laitteisto: EN ISO 15883 -standardin osien 1 ja 2 vaatimukset täyttävä, validoitu pesu- ja 
desinfiointikone sekä pH-neutraalia pesuainetta. 
 

• Aseta instrumentit ja pienoisimplantit lappeelleen sopivaan koriin, jossa niiden väliin jää 
riittävästi tilaa, jotta pesuaine ja huuhteluvesi pääsevät kaikille pinnoille sekä valuvat 
riittävästi pois. 

• Pese tuoterasia erikseen toisessa sopivassa korissa äläkä pinoa koreja – varmista, että 
korissa on riittävästi tilaa, että pesuaine ja vesi pääsevät koskettamaan pintoja sekä 
valuvat riittävästi pois. 

• Korit on asetettava pesu- ja desinfiointikoneeseen niin, että vältetään mekaaniset vauriot. 
Esimerkiksi koneen suihkuvarsien pitää päästä liikkumaan vapaasti koskettamatta 
instrumentteja ja tuoterasiaa. 

• Valitse oikea puhdistusohjelma seuraavien parametrien mukaan: 
o Alle 45 °C:n esipuhdistusohjelma on optimaalinen proteiinien poistoon. 
o Varsinaisessa pesuohjelmassa tulee käyttää pH-neutraalia pesuainetta 

valmistajan suosittelemalla pitoisuudella ja lämpötilalla, mitä seuraa 
huuhteluohjelma. 

o Loppuhuuhtelulla pitää saavuttaa riittävä lämpödesinfiointi AO ≥ 600, esim. 90 
°C yhden minuutin ajan tai 80 °C kymmenen minuutin ajan. Loppuhuuhtelu 
tulee suorittaa puhdistetulla tai kansallisten määräysten vaatimukset täyttävällä 
vedellä.  

o Kuivausohjelman pitää pystyä poistamaan kaikki näkyvät vesijäljet ≤ 100 °C. 

• Instrumenttien ja tuoterasian pitää olla täysin kuivia, ennen kuin ne poistetaan pesu- ja 
desinfiointikoneesta. 

• Kun instrumentteja ja tuoterasiaa poistetaan pesu- ja desinfiointikoneesta, tarkasta 
huolellisesti, että laitteet näyttävät puhtailta eikä niissä ole vaurioita tai syöpymiä.  Toista 
pesuohjelma, jos jäljellä on likaa. 

Huolto ja tarkastus  Ennen kuin instrumentit ja tuoterasia valmistellaan uudelleenkäsittelyyn, ne pitää tarkastaa. 
 

Kaikki instrumenttien osat ja tuoterasia pitää tarkastaa hyvässä valaistuksessa näkyvän lian, 
vaurioiden, syöpymien ja kulumien havaitsemiseksi. 
 

Eritystä huomiota pitää kiinnittää:  



DB ORTHODONTICS LIMITED 
 

Julkaisupäivä: 8.11.2021  Asiakirjan viite: IFU041 
Julkaisun nro: 1 

• syvennyksiin, kuten saumoihin, koloihin, reikiin ja uriin, joihin voi kertyä likaa. 

• leikkuuteriin, jotka voivat vaurioitua tai tylsyä. 
 

Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet instrumentit.  
 

Tuoterasia pitää tarkastaa ja varmistaa, että kaikki osat mahtuvat rasiaan. 
 

Instrumenttien ja tuoterasian täytyy olla täysin kuivia, ennen kuin ne pussitetaan tai kääritään, jotta 
vältytään pinnan värjäytymiseltä tai syöpymiltä sekä sterilointiprosessin vaarantamiselta. 
 

Usein käytettävät leikkausinstrumentit tulee kunnostaa kuudesta (6) yhdeksään (9) kuukauden 
välein. Jos nivelet eivät liiku sujuvasti, voitele ennen sterilointia lääkintälaatuisella liukasteella. 
Liukasteen on oltava bioyhteensopivaa ja höyrysterilointiin sopivaa. 

Pakkaus Implantit, instrumentit ja tuoterasia tulee pakata paikallisten käytäntöjen sekä asiaankuuluvien 
standardien tai manuaalisen dekontaminaatioprosessin mukaisesti. Pakkauksen tulee varmistaa 
instrumenttien ja tuoterasian steriiliys steriilillä alueella avaukseen asti sekä sallia sisällön poisto 
sitä kontaminoimatta. 
 

Sijoita pienoisimplantit, instrumentit ja tuoterasia sopivaan, höyrysterilointiin validoituun 
pakkaukseen (kestää jopa 141 °C:n lämpötilan), esim. AISI AAMI ISO 11607:n mukaisiin, 
lääkintälaatuisiin kertakäyttökääreisiin tai -pusseihin, ennen kuin ne asetetaan rei’itetylle 
yleisinstrumenttien autoklaavialustalle. 
 

Tuoterasia on tarkoitettu kaikkien tarvittavien implanttien ja instrumenttien yhdessä pitämiseen 
sterilointiprosessin aikana.  
Huomautus: Jos tuoterasiaa ei käytetä, implantit ja instrumentit tulee pakata yksitellen tai sopivaan 
yleiskäyttöiseen sterilointikoriin.  Implantit tulee laittaa pieneen sterilointipussiin, ja pussit tulee 
laittaa yhteen rei’itetylle alustalle. 
 

Älä ylitä autoklaavin enimmäiskuormaa useita instrumentteja steriloitaessa.  Käytä vain validoituja 
kuormaustapoja. 

Sterilointi Käytä vain seuraavassa esitettyä sterilointimenettelyä. Muita sterilointimenettelyjä ei ole validoitu 
siltä osin, että niillä saavutetaan pienoisimplanttien, instrumenttien tai tuoterasian steriiliys tai 
estetään niiden vaurioituminen, ja niiden käyttö on täysin käyttäjän vastuulla. 
 

• Käytä hyväksyttyä autoklaavia (esim. CE-merkintä lääkintälaitteiden sterilointiin). 

• Autoklaavilla on oltava ISO 17665-1:n, CFPP 01-01:n, terveys- ja tekniikkamuistioiden tai 
muiden vastaavien kansallisten tai paikallisten määräysten ja ohjeiden mukainen 
validointi. 

• Älä käytä pikasterilointimenettelyä. 

• Pienoisimplantit, instrumentit ja tuoterasia on laitettava sopivaan, validoituun 
pakkaukseen (lue edeltävä Pakkaus-osio).  

• Käytä seuraavia sterilointiaikoja ja sterilointilämpötiloja: 
 

Fraktioitua tyhjiötä käyttävä autoklaavi:  
Lämpötila: 121 °C, Sterilointiaika: 15 minuuttia, 132 °C, Sterilointiaika: 4 minuuttia, TAI Lämpötila: 
134 °C, Vähimmäissterilointiaika: 3 minuuttia. 
Jäähdytysaika/kuivausaika: 20 minuuttia. 

 

Huomautus: Huolehdi, ettei pakkausvalmistajan ilmoittamia enimmäislämpötiloja ylitetä. 
 

Huomautus: Lopullinen vastuu sterilointimenetelmien ja -laitteistojen validoinnista on 
terveydenhuoltolaitoksella. Optimaalisen käsittelyn varmistamiseksi tulee kaikki ohjelmat ja 
menetelmät validoida eri sterilointikammioita, käärintämenetelmiä ja erilaisia kuormia käyttäen. 

Säilytys Säilytysaika riippuu käytetystä steriilistä pakkauksesta sekä varastointi-, ympäristö- ja 
käsittelyoloista. Terveydenhuoltolaitoksen tulee määritellä steriloitujen lääkintälaitteiden 
enimmäissäilytysaika. 
 

Pienoisimplantit, instrumentit ja tuoterasia tulee säilyttää steriloinnin jälkeen kuivassa ja 
pölyttömässä paikassa.  
 

Steriiliys voi pysyä yllä vain, jos laitteet pidetään ehjään pakkaukseensa suljettuina tai käärittyinä. 

Vastuunrajoitus Paitsi jos laki kieltää, DB Orthodontics ei ole vastuussa mistään tästä tuotteesta johtuvista 
menetyksistä tai vahingoista, riippumatta siitä, ovatko ne suoria, epäsuoria, erityisiä, satunnaisia tai 
välillisiä, ja siitä, mitä oikeusteoriaa, kuten takuuta, sopimusta, laiminlyöntiä tai tuotevastuuta, 
sovelletaan. Tämä rajoitus ei koske kolmansien osapuolten henkilövammojen korvausvaatimuksia. 

Instrumenttien 
palautus meille 

Meille käytön jälkeen palautetuilla tuotteilla on oltava dekontaminaatiotodistus, joka osoittaa, että 
kukin instrumentti ja tuoterasia on puhdistettu ja desinfioitu perusteellisesti. Jos puhdistuksesta ja 
desinfioinnista ei esitetä todisteita, tiedustelusi käsittely viivästyy. 

Viitteet BS EN ISO 17664 Terveydenhuoltotuotteiden käsittely – Lääkintälaitteiden käsittelyä koskevat 
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tiedot, jotka lääkintälaitteen valmistajan on toimitettava 
HTM 01-01 Akuuttihoidossa käytettävien kirurgisten välineiden (lääkintälaitteiden) hallinta ja 
dekontaminaatio 
BS EN ISO 15883 osat 1 ja 2: Pesu- ja desinfiointikoneet 
EN ISO 17665 osa 1 Terveydenhuoltotuotteiden sterilointi – kostea lämpö 

Vakavat 
vaaratilanteet 

Kaikki laitteeseen liittyvät vakavat vaaratilanteet on ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas sijaitsevat. 

Valmistaja 
 

DB Orthodontics Limited 
Ryefield Way, Silsden, West Yorkshire, BD20 0EF, Englanti 
P: +44 [0] 1535 656999  
F: +44 [0] 1535 656969  
S: sales@dbortho.com  
W: www.dbortho.com 

 
DB Orthodontics on validoinut edellä esitetyt ohjeet Infinitas-pienoisimplanttien (epästeriileinä toimitettujen), 
kestokäyttöisten Infinitas-instrumenttien ja kestokäyttöisen tuoterasian käytön ja uudelleenkäsittelyn osalta.  
Käsittelijän vastuulle jää sen varmistaminen, että käsittelylaitoksen laitteilla, materiaaleilla ja henkilöstöllä 
suoritettava käsittely saavuttaa toivotun tuloksen.  Tämä edellyttää prosessien validointia ja säännöllistä 
valvontaa sekä käytettävien laitteistojen asianmukaista huoltoa ja validointia. 
 

 
 

mailto:sales@dbortho.com

