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Epiduroscopen t.b.v. pijnbestrijding.
______________
Functie
De epiduroscoop wordt gebruikt bij pijnbestrijding.

______________
Contactpersonen voor gassterilisatie
WIMAC kliniekdiensten:
Heer Hugostraat 2, 3061 NL, Rotterdam.
010-4520233. Dhr Willems.
(Informatieklapper is inzichtelijk op de CSA). Klapper: “GASSTERILISATIE”.
∗ Overeenkomst.
∗ Productinformatie Epiduroscoop / Artikelcode / Leverancier..
∗ Aanleverblad (“WIMAC”).
∗ Productlijst (“WIMAC”).
∗ Uitleg m.b.t. dienstverlening.

______________
Bediening
n.v.t.

______________
Complicaties
De epiduroscoop moet van te voren worden geïnspecteerd op eventuele
beschadigingen:
∗ De oppervlakte van de epiduroscoop mag niet beschadigd zijn.
∗ Er mogen geen ruwe einden aan de oppervlakte zitten.
∗ De distale uiteinden mogen niet beschadigd zijn, “eventuele krassen op de
lens verlagen de beeldkwaliteit”.
∗ Let op dat de optical processors niet worden gesteriliseerd.
Bij beschadigingen de epiduroscoop NIET laten steriliseren, en contact
opnemen met de senior medewerker OK.

______________
Reiniging en Sterilisatie
Reiniging:
Na gebruik zullen de epiduroscopen aan de CSA worden aangeboden voor
reiniging en sterilisatie.
Reinig de epiduroscoop handmatig conform de werkinstructie;
“Handmatig reinigen”.
- Gebruik hiervoor een zachte borstel.
- Reinigingsproduct: Medizijm, enzijmatische reiniger.
- De sterilisatiecontainers ; wassen in de instrumentenwasmachine.

Sterilisatie:
Verpakken conform de werkinstructie; “Inpakken van instrumentensets”.
Methodiek van sterilisatie: “GAS”

of ethyleenoxide.

Etiketnummer:

Gebruik als indicator, een stukje gastape.
WIMAC:
∗ Aanleverblad invullen.
∗ Op de bodem van de gascontainer een 120 x 120 (blauw en groen)
inpakvel leggen.
∗ Hierin kunnen de verpakte epiduroscopen gelegd worden. (de container
mag maar voor 80% gevuld worden).
∗ Container dichtmaken en de seal aanbrengen.
∗ Plastic zak om de gascontainer aanbrengen en voorzien van de juiste
etiketten.
∗ Let op ! Dat de juiste papieren worden meegegeven.
(Bij vragen / of onduidelijkheden kan de chauffeur adviseren).

Op woensdagmiddag komt de chauffeur van WIMAC op de CSA afdeling de
gascontainer(s) op halen.
Ophaaldag: Woensdag.
Terugbrengdag: Woensdag.
Vergeet niet: Komt de chauffeur voor niets. Dan kost dit
Hoeft de chauffeur niet te komen dan kan deze afgebeld worden via het
bovenstaande telefoonnummer.

______________
Storingen
omschrijf wat te doen bij storingen

______________
Bevoegdheid
wie is bevoegd voor de bediening van het apparaat

