
Konserwacja instrumentów

Zasady obchodzienia sie  
z instrumentami  

patrz Broszura D05601

JG598

Olej do instrumentów AESCULAP do 
oliwienia złącz, zapadek itd. przed 
sterylizacją.
Nieszkodliwy fizjologicznie zgodnie 
z DAB i § 31 LMBG.

JG600 - w zestawie 2 końcówki

AESCULAP-olej w areozolu, w pojemnikach 
(FCKW-frei), do konserwacji instrumentów 
przed sterylizacją. Nieszkodliwy fizjologicz-
nie zgodnie z DAB i § 31 LMBG.
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Aesculap Technical Service – profesjonalny serwis urządzeń i narzędzi znajdujących 
zastosowanie w chirurgii stomatologicznej, implantologii, ortodoncji, paradontologii 
i protetyce.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo usługi profesjonalnej naprawy instrumentów, 
gdzie w skład procesów naprawczych wchodzą procesy technologiczne identyczne jak przy 
wytwarzaniu nowych instrumentów (szlifowanie, polerowanie, ostrzenie, prostowanie, 
likwidacja ognisk korozji, wymiana twardych wkładek, cechowanie narzędzi). 

Jeśli Wasze narzędzia nie pracują już tak jak kiedyś, są stępione lub zniekształcone, 
to przyślijcie je Państwo do nas. Przy niewielkim nakładzie finansowym i dzięki naszemu 
doświadczeniu instrumenty mogą odzyskać pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania.

Współpraca z nami to same korzyści: 
za umiarkowaną cenę utrzymujecie Wasze instrumenty 
• w optymalnym stanie, podobnym do nowego, pozwalającym na ich dalsze bezpieczne 
użytkowanie 
• wysokiej jakości usługę regeneracji, która gwarantuje przedłużony, okres użytkowania 
i właściwe funkcjonowanie Waszego instrumentarium, 
• w razie, gdy przesłany przez Was instrument nie nadaje się do naprawy, 
zaproponujemy Państwu zakup nowego produktu na korzystnych warunkach 
• przejrzyste warunki cenowe, które umożliwiają zaplanowanie Waszego budżetu 
• dotrzymanie ustalonych terminów od daty złożenia zamówienia do jego realizacji, 
dzięki nowej koncepcji logistycznej 
• gwarancja na naprawione instrumenty – 6 miesięcy 

Wszystkie narzędzia przed użyciem powinny być sprawdzone pod 

kątem działania i braku wad. Niewystarczająco wyczyszczone 

narzędzia muszą zostać ponownie umyte i zdezynfekowane, a 

następnie dobrze spłukane. Szczególnie starannej kontroli wymagają 

krytyczne części narzędzia takie jak: uchwyt, złącza, zapadki i miejsca  

z rowkami. 

Przed sprawdzeniem działania narzędzia muszą być schłodzone do 

temperatury pokojowej, by zapobiec „zatarciu”, a narzędzia ze złączami 

muszą być miejscowo nasmarowane w przegubach i gwintach. Rozumie się 

przez to równomierne naniesienie odpowiedniego środka konserwującego, 

który nie powinien zawierać silikonu. Nadmiar środka konserwującego nie 

stanowi dodatkowej ochrony i należy go usunąć z powierzchni narzędzia. 
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7. Kontrola i konserwacja
Wystarczająca czystość jest podstawowym warunkiem skutecznej 
sterylizacji. Narzędzia muszą być makroskopowo czyste, tzn. wolne 
od widocznych pozostałości. Kontrolę przeprowadza się wzrokowo. 
Szczególnie starannej kontroli wymagają krytyczne obszary, takie 
jak struktura uchwytu, przeguby czy rowkowania szczęk. Godne 
polecenia są przy tym do kontroli narzędzi lampy robocze ze 
szkłem powiększającym. Jeśli istnieją wątpliwości co do czystości, 
szczególnie przy narzędziach z pustymi przestrzeniami, należy 
przeprowadzić chemiczne wykrywanie białka lub krwi. 

Wszystkie narzędzia z kanałami, takie jak kaniule itp. muszą być 
sprawdzone pod względem przepustowości. Przy braku drożności, 
narzędzia należy poddać dodatkowej obróbce. Jeśli to nie poskutkuje, 
narzędzia należy wymienić. 

Niewystarczająco wyczyszczone narzędzia muszą zostać ponownie 
umyte i zdezynfekowane, a następnie dobrze spłukane. 

Przed sprawdzeniem działania narzędzia z metalowymi 
powierzchniami ślizgowymi, jak np. narzędzia przegubowe, muszą 
być miejscowo nasmarowane (spray z rurką, butelka z wkraplaczem 
lub smarowniczka olejowa).

Pod pojęciem konserwacji rozumie się nanoszenie środka 
konserwującego na narzędzia w przegubach, zamkach lub gwintach 
i na powierzchniach ślizgowych, np. przy kleszczykach, nożyczkach, 
po starannym czyszczeniu i dezynfekcji. Minimalizuje to tarcie metalu 
o metal i jest środkiem zapobiegawczym przeciwko korozji ciernej.

Proces ten zapewnia utrzymanie narzędzi w stanie funkcjonalnym.

Wymagania w stosunku do środków konserwujących do 
instrumentarium chirurgicznego: 
n Bazujące na oleju parafinowym/wazelinowym
n Biokompatybilne zgodnie z Europejską lub Amerykańską 

Farmakopeą
n Nadające się do sterylizacji i przepuszczające parę

Narzędzia nie mogą być konserwowane przy pomocy środków 
zawierających silikon. Mogą one prowadzić do blokowania i do braku 
skuteczności sterylizacji parowej. 

Resztki krwi na strukturze uchwytu narzę-
dzia Przyczyna: Niewystarczające czysz-
czenie

Oliwienie narzędzi przy pomocy sprayu lub 
smarowniczki
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stykowej kombinacji materiałowych stal NR/stal NR).

n Przy stali nierdzewnej wywołane przez wpływ jonów halogenowych 
(bromki, jodki) szczególnie chlorków, które przenikają miejscowo 
warstwę pasywną stali narzędziowej, tworząc wżery korozyjne. 

n Przez długo przyschnięte pozostałości organiczne, np. krew, 
ropę, wydzielinę (patrz rozdział 11.1 Metal/osady – pozostałości 
organiczne) 

n Szczególnie stężenie lub przyschnięcie zawierających chlorki płynów 
jest odpowiedzialne za korozję wżerową, np. zbyt duża zawartość 
chlorku w wodzie do ostatniego płukania, roztwór fizjologiczny 
chlorku sodowego na narzędziach. 

n Ze względu na jeszcze cieńszą warstwę pasywną, zwłaszcza 
fabrycznie nowe narzędzia reagują w sposób bardziej wrażliwy na 
media zawierające chlorki niż narzędzia znajdujące się dłużej w 
użyciu, o większej warstwie pasywnej.

Produkty korozyjne można rozpuścić za pomocą kwaśnego środka 
czyszczącego zgodnie ze wskazówkami producenta. Pozostałe 
wżery korozyjne mogą zostać ewentualnie usunięte poprzez obróbkę 
mechaniczną u producenta/w serwisie naprawczym.

Indukowanej chlorkami korozji wżerowej można w dużym stopniu 
uniknąć, stosując wodę z niewielką zawartością chlorku, poprzez 
minimalizację organicznych pozostałości lub innych wpływów przez 
płyny zawierające chlorki, np, roztwór fizjologiczny chlorku sodowego. 

n Mocno uszkodzone narzędzia, ze względu na bezpieczeństwo 
pacjenta i użytkownika, należy wyłączyć natychmiast z obiegu.

n Przyczyna korozji wżerowej musi zostać zlikwidowana w celu 
zachowania wartości narzędzia. 

n Wżery korozyjne mogą stanowić ryzyko dla higieny i tworzyć 
punkty wyjściowe dla korozji naprężeniowej.

11.7 Metal/Korozja – korozja na skutek zużycia/
korozja cierna

Pochodzenie i przyczyny 

Zalecenia dotyczące 
usunięcia 

Działania zapobiegawcze 

Ocena potencjalnego 
zagrożenia 

Rodzaj zmian powierzch-
niowych 

Obszar przegubu nożyczek
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