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Inleiding 
Er zijn materialen welke niet tegen de trillingen in een ultrasone reiniger kunnen. Deze materialen 
hebben vaak een kwetsbare samenstelling door constructie of grondstoffen. Hiervoor is deze lijst 
samengesteld zodat er een goede keus is te maken uit reinigingsmethodes. 

Deze lijst moet actueel gehouden worden. Bij aanschaf van nieuw materiaal moet de CSA altijd op de 
hoogte gesteld worden van beperkingen. 

 

Doelstelling 
1. Een goede selectie kunnen maken voor reiniging. 

2. Schade aan kwetsbare instrumenten en materialen voorkomen. 

 

Toepassingsgebied 
Afdeling CSA. 

 

Definities en afkortingen 
Zie aparte lijst 

 

Werkwijze 
Deze lijst is een weergave van het heden. Indien er veranderingen nodig zijn moet dit z.s.m. aan de 
teamleider doorgegeven worden. Bij afwezigheid van de teamleider een briefje aan het beeldscherm 
plaatsen. 

Lijst: 
• Alle persluchtapparatuur (boren, zagen, klopboor, air-zaag/boor en recipro) 

• AO Slang 

• KNO Boor 

• Shavers 

• Phaco handvat. Bij het phaconet dienen het handvat en de holle instrumenten uit het net 
verwijderd te worden voor de voorspoelbak. Deze moeten vervolgens aan de doorspuitheader 
geplaatst te worden en wel in de wasmachine. 



• Diamantmes (van Phacoset) 

• Alle spullen van kunststof 

• Slangen los 

• Slangetjes 

• KNO en Kaak boorhandvatten. De boorhandvatten moeten handmatig worden behandeld en 
mogen ook niet in de wasmachine. 

• Alles wat drijft in de bak water. (bekkens, kommetjes enz.) 

• Diathermiesnoeren en onderdelen 

• Alle andere (elektra) snoeren 

• Accudermatoom. De accudermatoom moet uitelkaar worden gehaald. Het gedeelte waar de 
accu in komt mag ook niet in de wasmachine. 

• Lithoclast 

• Oesophagus varices materiaal 

• Videoscoop 

• Optieken 

• Koudlichtsnoeren 

• Bipolair en diathermie pincetten 

• Biclamptangen 

• Salute set 

• SMK naald (pijn) 

 

Risicomanagement 
Bij het verkeerd behandelen kan aanzienlijke schade ontstaan aan de middelen. Dit kan zowel 
financiële consequenties hebben als gevaar voor de patiënt opleveren. 

 

Scholing 
Voor nieuw instrumentarium is een instructie door de fabrikant of leverancier een vereiste. 

 

Storingen 
Bij storing van apparatuur de teamleider waarschuwen en bij afwezigheid teamleider 8438 bellen. 
Storing vermelden en AOC code van apparaat. 
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