Beschermers van sterilisatiezekerheid

3M™ Sterilisatieoplossingen

All 4 one and one 4 all

De vier beschermers van
de sterilisatiezekerheid
komen samen voor
één doel: voor het
beschermen van
uw patiënten.

Door alle vier de niveaus van sterilisatiecontrole te gebruiken, kunt
u erop vertrouwen dat uw beschermschild tegen fouten in elke fase
van uw sterilisatieproces aanwezig is.
Verwaarlozing van een van deze elementen kan uw verdediging
aantasten.

De vier elementen van bescherming zijn:
Apparatuurcontrole
Apparatuurcontrole betekent regelmatig controleren
of uw sterilisator goed werkt. Dit kan gebeuren met
een Bowie-Dick-test, die restlucht in de sterilisatorkamer
detecteert, of met het Elektronisch Testsysteem (ETS),
dat temperatuur, druk en tijd meet en registreert
en een bepalend resultaat biedt.

Ladingscontrole
Ladingscontrole is het proces waarbij de afzonderlijke
lading wordt gemonitord en vrijgegeven. De meest
gebruikte methode, biologische indicators, helpt
potentiële sterilisatiefouten op te sporen binnen
enkele minuten nadat ze uit de kamer zijn gehaald.
Een negatief resultaat geeft de zekerheid dat de
sterilisatievoorwaarden werden bereikt. 3M™ Attest™
Supersnelle indicators geven snel en betrouwbare
resultaten voor een consistente bewaking.

Interne verpakkingscontrole
Interne verpakkingsbewaking is een cruciale stap in elk
stoomsterilisatieproces of elke sterilisatie bij lage
temperatuur. Chemische indicators (CI's) geven
informatie over de blootstellingsomstandigheden binnen
een verpakking, bakje, container of beschermingszakje.
3M™ Attest™ Chemische integrators bieden een onmiddellijk,
nauwkeurig en gemakkelijk af te lezen resultaat van de
binnenkant van elke verpakking en geven het OK-team
de zekerheid dat de inhoud van de verpakking op de juiste
wijze is blootgesteld aan de sterilisatieomstandigheden.

Externe verpakkingscontrole
Voor een effectieve externe verpakkingscontrole hebt
u een blootstellingsmonitor nodig die de verpakkingen
veilig afsluit en een visuele garantie biedt dat de
verpakking aan het sterilisatieproces is blootgesteld.
3M™ Comply™ Indicatortapes sluiten de verpakkingen
goed af en stellen het CSSD- en OK-personeel in staat
om in één oogopslag te zien dat de verpakkingen
aan het sterilisatieproces zijn blootgesteld.

Uw systeem is ten slotte zo goed als de zwakste schakel. Deze vier beschermelementen vormen
samen de best mogelijke bescherming - een inefficiënte of ontbrekende oplossing voor een van
deze elementen kan het schild doorbreken en u kwetsbaar maken.

Vertrouw op uw bewakers om elke dag elke lading,
elke verpakking, elke patiënt te beschermen.
Praat met een expert van 3M
Ga voor meer informatie of om uw wensen verder te bespreken naar 3M.co.uk/sterilization. U kunt
uw gegevens bij ons achterlaten en een 3M-expert zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
3M Nederland B.V.
Health Care
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
Tel +31 15 782 2333
3m_email_healthcare_nl@mmm.com
www.3mnederland.nl/medical
+44 (0)1509 611 611

3M Belgium BVBA/SPRL
Health Care
Hermeslaan 7
1831 Diegem
3m_email_healthcare_be@mmm.com
www.3Mbelgie.be/medical
+353 (0)1 280 3555

healthcare_be@mmm.com www.3Mbelgie.be/medical
+353 (0)1 280 3555

3M, Attest en Comply zijn handelsmerken van 3M Company. © 3M 2021. Alle rechten voorbehouden. OMG140270.

