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Samenstellen van instrumentensets en de    
kwaliteitscontrole. 

______________ 
Doel 
 Het samenstellen en controleren van een instrumentenset volgens de 

setbeschrijving en de opgestelde kwaliteitsnormen betreffende de set.  
Daarbij wordt het instrumentarium individueel gecontroleerd op 
achtergebleven vuil, roest en functie. 

 
______________ 
Indicatie 
 Bij visuele inspectie; geen waarneembare verontreiniging, goed werkend en 

gemonteerd instrument, overzichtelijk en volgens de beschrijving ingelegd set 
waarvan geen essentieel instrument mist.  

 
______________ 
Benodigdheden 
 ∗ Koperborsteltje/ zachte borstel 

∗ Alcohol [70%]. 

∗ Schroevendraaier. 

∗ Imbussleutel. 

∗ Wit inlegvel. 

∗ Siliconenspray. 

∗ Paraffine spray. 

∗ Ragger. 

∗ Steriel water. 

∗ Puntbeschermer. 

∗ Draadmand. 

∗ Setbeschrijving. 

∗ Disposable spuit. (dagelijks vervangen). 
 

  
 
_____________ 
Werkwijze   
 ∗ Het werkblad schoonmaken met alcohol alvorens te beginnen. 

∗ De sets uit de wasmachine halen, kommen als laatste. 

∗ Controleer of er geen instrumenten in de wasmachine zijn achtergebleven. 

∗ Omgeslagen kommen, flessen etc. waar  water in zit terugdoen naar de  
     vuile kant. 



∗ Natte instrumenten afdrogen, slangen (laparoscopisch) droogblazen. 

∗ Instrument voor instrument bekijken op roestvlekken, bramen, en resten 
van  bloed enz. controleer of (holle) handmatig gereinigde instrumenten 
goed schoon zijn. 

∗ Vervuilingen verwijderen met een koperborsteltje en alcohol. 
 

∗ Als er veel bloed of andere resten opzit, terug naar de vuile ruimte doen. 

∗ Kijken of de instrumenten goed werken, soepel lopen en niet afgesleten zijn 
    anders vervangen. 

∗ Soepel laten lopen door spray in de scharnieren te spuiten en dan het         
    instrument vaak achter elkaar open en dicht doen, overtollige spray     
    afnemen met gaasje. 

∗ Rubbers onderhouden met siliconen spray (alle rubbers). 

∗ Klemmen met cremaillaire moeten op de eerste cremaillaire dicht. 

∗ Instrumenten, die uit elkaar gehaald zijn weer goed in elkaar zetten. 

∗ Kijken of ze dan weer goed functioneren. 

∗ Kijk het set goed na of de aantallen klopt en de goede instrumenten op de     
  set zitten via de setbeschrijvingen. 

∗ Noteer manco’s en eventuele andere opmerkingen op het etiket en hang   
  hiervan ook een label in de set. 

∗ Mis je een instrument kijk dan altijd of deze kan worden aangevuld! 

∗ Leg een wit vel onderin de draadmand. 

∗ Leg de instrumenten in de goede volgorde op de set, van links naar rechts. 

∗ Laat geen scherpe punten of mesjes uit de set steken gebruik hiervoor de   
    puntbeschermers. 

∗ En probeer de set zo laag mogelijk te houden. 

∗ Zet de set bij de juiste inpaktafel neer. 
 

 
 
 
_____________ 
Opmerkingen 
 Maak een keuze uit de sets, die als eerste gesteriliseerd dienen te 

worden.  (Zie hiervoor het o.k. programma). 

 
Bij het maken van een etiket zal er een controle moeten plaatsvinden 
t.a.v. de steriliteitsgarantie. Indien in CS steriel een fout staat deze 

doorgeven zodat de fout kan worden hersteld. 
 

Setboeken: netjes houden, terug vouwen van de pagina. 
 
Wijzigingen: Mocht er een wijziging in de beschrijvingen moeten  
                      plaatsvinden. Aub de wijziging op een los blaadje in het  
                      boek erbij doen en niet in het boek gaan schrijven. 
 

 


