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Inleiding 
Het werk op de CSA is een complex geheel van afspraken en (wettelijke) richtlijnen en voorschriften. 
Als er binnen de CSA iets verkeerd gaat kan dit van grote invloed zijn op de patiënt. Door de richtlijnen 
en werkwijzen vast te leggen wordt de kwaliteit bewaakt en dat alle medewerkers op dezelfde wijze en 
op de juiste manier de werkzaamheden uitvoeren. 

 

Doelstelling 
Het doel van deze procedure is dat de medewerkers op de hoogte zijn van de handelingen en 
voorschriften die komen kijken bij het verpakken van losse materialen. 

 

Definities en afkortingen 
Zie apart blad 

 

ARBO en Milieu 
De seal-werkzaamheden zijn niet schadelijk en vindt in korte periodes plaats. Het afval van de zakjes 
zijn als normaal huishoudelijk afval af te voeren. 

 

Werkwijze 
• De losse instrumenten worden op de laminaattafel gecontroleerd en ingepakt. 

• Kies bij het instrument het juiste formaat laminaat. Het instrument moet genoeg 
ruimte hebben in het zakje. 

• Voorzie scherpe instrumenten van een beschermhoesje (stukje siliconenslang) 
zodat ze niet door het laminaatzakje heen prikken. 

• Zorg er voor dat het handvat van het instrument bovenin het zakje zit (bij de 
bestaande sealnaad). Zodat de gebruiker het instrument bij het handvat er uit 
pakt. 

• Sommige instrumenten die zijn bestemd voor de O.K. moeten in dubbel laminaat 
worden verpakt. Dit zijn kleine materialen waar meer als 1 in een zakje zit of 
welke zwaar zijn, bijvoorbeeld: mediloops en kleine deppers. Zorg dat de 
binnenste verpakking niet in de buitenste snijdt. De opening van het binnenste 
zakje wordt één keer omgevouwen en wordt met de omgevouwen kant als eerste 



in het buitenste zakje gedaan. Alleen het buitenste zakje wordt dichtgeseald. Ook 
moet glaswerk in laminaat verpakt worden. 

• Seal de laminaatzak dicht met behulp van het sealapparaat: 

o Zet het sealapparaat aan door de knop on/off in te drukken en wacht 
totdat het apparaat aangeeft dat het te gebruiken is (pieptoon). 

o Wanneer de temperatuur 180 º C. is het apparaat klaar voor gebruik. De 
temperatuur wordt digitaal weergegeven. 

o Seal aan het begin van iedere keer dat je het apparaat aanzet een leeg 
zakje om te controleren of het apparaat goed werkt. De sealnaad mag 
niet open gaan als je er aan trekt. 

o De laminaatzak aan de linker kant van het apparaat invoeren en zonodig 
met de hand meevoeren. Zorg dat het zakje niet beschadigd. 

o Controleer of het een ononderbroken sealnaad is. De naad moet strak en 
glad zijn en bestaat uit minmaal vier strepen. Indien één van deze punten 
niet klopt een nieuw zakje pakken. 

• De laminaatzakjes worden gemerkt door middel van stickers. Indien afgesproken 
moet er op het zakje een naam vermeldt worden. Dit is te zien bij de beschrijving 
van de materialen.  

• Bij Larynxmaskers en bladen moet de maat erop gezet worden. 

• Schrijven op het zakje mag alleen aan de laminaatkant met een watervaste stift 
uit de kast. 

• De losse instrumenten worden dakpansgewijs in de manden van de belaadwagen 
gedaan, dit om te voorkomen dat er vocht in het zakje komt tijdens het 
steriliseren. Hierbij moet de (doorzichtige) laminaatkant tegen elkaar aan 

 

Kwaliteitscontroles 
Het seal apparaat wordt ingesteld door de afdeling Techniek en dient door deze dienst 
één keer per half jaar te worden nagekeken en gecontroleerd. Er wordt dan gekeken naar 
de banddruk en de temperatuur. Ook wordt er dan gekeken naar de snelheid van het 
sealen. Dit moet namelijk goed zijn in verband met het versmelten van de lijmlaag. 

Ook dient het apparaat 1x per jaar gevalideerd te worden. 

 

Apparaatgegevens 
Voor informatie over het onderhoud van het sealapparaat ga dan naar de procedure ‘Onderhoud 
sealapparaat’. 

 

AOC code 
� Sealer: 290310 AD 

 

Richtlijn 
R3201-1-4 Verpakken van te steriliseren medische hulpmiddelen in instellingen en sterilisatiebedrijven 

R3220-1-4a Sterilisatieverpakken: Laminaatverpakkingen 

EN867-2 Laminaatverpakken 

R3280-1-3 Aanschaf en toepassing van seal-apparatuur voor het sluiten van papieren zakken en 
laminaatzakken. 

B5000-5 Laminaatzakken 
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