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 HUSTON WE HAVE A PROBLEM!
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Utfordringer 

- Konstruksjons problemer 
på fleksible skop
- Dekontaminering av 
fleksible skop
- Krav til reprosessering 

kvalitet (VD) 
- Krav til oppbevaring/tørk 

(Kabinett)
- Krav til vannkvalitet RO 
vann 

 



Konstruksjon av fleksible skop

• Fleksible endoskop har flere eller alt av det 
følgende 

     - Ratt spaker for og bevege den distale enden

     - Lumen/hulrom av meget varierende  

       diameter konstruert av rustfritt stål PTFE     

       koblinger og eventuelle spunnete stålvaiere

• Derfor må rengjøring foregå både inni og på utsiden av 
instrumentet
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VD må være spesifisert opp mot 
15-883 / HTM 2030

-Flow controll alle kanaler
-Blokkeringskontroll alle kanaler
-Doseringskontroll kjemi
-Krav til medisinsk luft
-Krav til medisinsk vann (RO) 
-Krav til selvdesinfisering  av maskin daglig/ukentlig
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15-883
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Kravspesifikasjoner 
 

GENERELLE BRUKERKRAV Brukerkrav KOMMENTARER

       
1 Overordnet: Leveres iht til NS-EN ISO 15883 Del 1og 4

 
Leveres iht til NS-EN 
ISO 15883 Del 1og4

 

2

Todørs, gjennomgående endoskop vaskemaskiner, med glassdør med 
automatisk åpningsfunksjon i henhold til standarden.
Kunne rengjøre og desinfisere to eller flere endoskop
Ønsker en kapasitetsberegning på antall endoskop pr. time
 

Ja  

3
Dokumentere fullstendig rengjøring og desinfeksjon av alle kanaler til 
aktuelle fleksible endoskop, minste krav:     
Olympus – koloskop, gastroskop, ERCP, EUS
Pentax – EUS
Fuji – Dobbelballong, gastroskop  
Det må være koblinger tilpasset alle aktuelle endoskop som muliggjør 
fullstendig gjennomskylling av alle kanaler
                                          
 
 

Ja

Lage liste over alle 
endoskopene våre eller skal 

leverandøren si noe om 
det?

4 Rengjøring av endoskopene må skje iht NS-EN ISO 15883 Del 1 
og 4 

Oppgi/beskriv følgende faser i vaskemaskinen:
Lekkasjetest (må være utstyrt med lekkasjetest som passer til alle 
typer endoskop), forvask/skylling, rengjøring med bruk av 
rengjøringsmiddel, skylling, desinfeksjon, skylling, sluttskylling, 
tørking

Tørkemodulen må være en integrert del av maskinen. Det er ikke 
plass i rommet maskinen skal stå i til separat tørkemodul. Beskrive 
tørkefase i maskinen

Program for automatisk selvdesinfeksjon, anbefalinger for bruk

Mulighet for sporbarhet

Ja   
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Beskrivelse:   



En kort beskrivelse av prosessen

• Umiddelbart etter at skopet er benyttet på 
pasient, skylles skopet i alle kanaler med 
enzymatisk middel for å unngå at forurensing 
tørker fast. 

• Etter dette blir skopet manuelt vasket i 
kanalene med børste samt trykktestet for og 
avdekke evt. lekkasjer

• Skopet kjøres så i en endo termisk 
desinfeksjons maskin (ETD) som igjen 
trykktester, forvasker, vasker, og desinfiserer 
ved bruk av kjemikalier, (perediksyre 48000 
ppm. ved 37-65°C, da høyere temperatur kan  
ødelegge skopet) 

• Alle kjemikalier blir så skylt bort med vann 3 
ganger. Totalt foretas det ca. 9 sykluser 

• Siste skyllevann har IKKE vært oppe i 
temperatur og skal være renset!! RO type 2/ 
Sterilfilter
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En kort beskrivelse av prosessen
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Deler av ETD park HUS
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Testing Vann

• Hvem utfører testing?
• Hvordan fraktes de til lab?
• Hvem mottar resultatet
• Hvem tar stilling til resultatet?
• Hva gjøres ved svar «Kontaminert»?
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NS EN ISO 15883 (del 1)

• NS EN-ISO 15883 del 1:
Siste skyllevann i VD skal inneholde < 10cfu / 
100ml skal være fri fra legionella, 
Pseudomonas aeruginosa og mykobakterier. 
Anbefaler ukentlig test.

• (CFU) er et mål på levedyktige bakterier eller 
sporer .. 
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Flexible endoskop 
Tørk/oppbevaring

• Øker lagringstiden fra 3 timer opp mot 984 
timer (41 dager)

• Mulighet for overvåkning faser
• Mulighet for overvåkning feilkoder 
• Liggende Hengende!!
• EN 16442 
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?
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Avhengig av dyktige samarbeidspartnere!!
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Avhengig av dyktige operatører!!
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Bevisstgjøring!
!

 

HUSTON WE HAVE A SOLUTION!
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Takk for meg!!
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