Beoogd doel
Afdekmateriaal:
Het afdekmateriaal van Van Dijk Holland B.V. is zo ontworpen en uit specifiek daarvoor bestemde materialen
gefabriceerd dat indien een patiënt direct voorafgaand aan en tijdens een operatieve ingreep wordt afgedekt,
door vooraf gesteriliseerd afdekmateriaal, het infectiegevaar voor de patiënt, voor het chirurgisch team en
voor derden wordt uitgeschakeld of zoveel mogelijk wordt beperkt.
High-risk Operatiejassen
De high-risk operatiejassen van Van Dijk Holland B.V. zijn zo ontworpen en uit specifieke materialen
gefabriceerd dat deze, na steriel aangeleverd te zijn, door het chirurgische team gedragen kunnen worden
tijdens een operatieve ingreep bij een patiënt waardoor het infectiegevaar voor de patiënt en voor de
gebruiker wordt uitgeschakeld of zoveel mogelijk wordt beperkt.
Standard Performance Operatiejassen
De standard performance operatiejassen van Van Dijk Holland B.V. zijn zo ontworpen en uit specifieke
materialen gefabriceerd dat deze, na steriel aangeleverd te zijn, door het chirurgische team gedragen kunnen
worden tijdens een operatieve ingreep bij een patiënt waardoor het infectiegevaar voor de patiënt en voor de
gebruiker wordt uitgeschakeld of zoveel mogelijk wordt beperkt.
Conformiteitsverklaringen:
De conformiteitsverklaringen voor bovengenoemde artikelen zijn opvraagbaar bij Van Dijk Holland B.V.
De adres gegevens zijn:
Van Dijk Holland B.V.
Postbus 28
5550 AA VALKENSWAARD
Tel.: +31 (0)40 207 26 90
Mail: info@vandijkholland.nl

WASVOORSCHRIFT VOOR ARTIKELEN VAN, VAN DIJK HOLLAND B.V. GEMAAKT UIT
MICROVEZELS EN/OF LAMINAAT
Artikelen van Van Dijk Holland kunnen met de bestaande faciliteiten van een wasserij voor Medische textiele hulpmiddelen, met de gebruikelijke procedures worden
gewassen, gedroogd en gesteriliseerd.
Artikelen van Van Dijk Holland zijn uit materialen samengesteld die in nieuw staat ruimschoots voldoen aan de richtlijnen van de Europese Standaard
EN 13795 voor Operatiejassen en Afdekmateriaal. Bij een correcte behandeling kan aan deze richtlijnen gedurende vele cycli voldaan worden.
Artikelen van Van Dijk Holland laten zich zeer gemakkelijk reinigen. Daarom adviseren wij om te werken met een minimum aan wasmiddelen . Let u in het

bijzonder op een goed en grondig spoelproces; alle resten van wasmiddelen en alkali dienen hierdoor volledig verwijderd te zijn voor het
droogproces.
Houdt u rekening met de in uw land wettelijk voorgeschreven richtlijnen voor het wassen, drogen en steriliseren van Medische textiele hulpmiddelen, vooral op
eventuele voorgeschreven was-chemicaliën.

Artikelen

HP OK-jassen, SP OK-jassen en Afdekdoeken samengesteld uit Microfase en/of Laminaat

Vervuilingsgraad

Licht tot middel

Belading

ca. 70% van de wasmachine

Stap

1

Proces
Voorwassen

Tijd

Temperatuur

Bad

Min.

°C

Volumen

10

Koud (<40°C)

middel

2

Leeg pompen

0,5

---

---

3

Wassen

10

72

laag

Product

Dosering
g/kg Was

anionisches/ niet ionisches Wasmiddel

2 tot 4

Waschalkali

pH 9/10.5

alkali

pH 9/10.5

O2-Ontsmettingsmiddel

4

Afkoelen

5

---

50

---

Leegpompen

0,5

---

---

6

Centrifugeren

2

---

---

7

Spoelen 1

10

45

hoog

8

Leegpompen

0,5

---

---

9

Centrifugeren

1

---

---

10

Spoelen 2

10

20

hoog

11

Leegpompen

0,5

---

---

12

Centrifugeren

1

---

---

13

Neutraliseren

6

20

hoog

14

Leegpompen

0,5

---

---

15

Centrifugeren

3

---

---

Let op

Aminozuren, pH 4 tot max. 6

Onder geen beding weekmakers of anti geurmiddelen gebruiken
Het verwijderen van de tape kan soms voor problemen zorgen. Wij zijn graag bereid
u te ondersteunen met het ontwikkelen van de meest geëigende methode.

Drogen

In een droger.
Gebruik hiervoor een programma waar ook koele lucht is inbegrepen. Hiermee worden kreukels voorkomen
Kreukels kunnen de prestatie van de artikelen negatief kunnen beïnvloeden.
Een tunnelfinisher kan ook worden gebruikt, maar wordt zeker niet aangeraden.
De artikelen niet voor – of overdrogen
De temperatuur van de goederen mag de 80 °C niet overschrijden
De artikelen niet strijken of mangelen

Steriliseren

Stoom sterilisatie, gefractioneerde vacuüm procedure. Het kan zowel middels 134°C / 3min, als ook
middels 121°C / 15min. Houdt u rekening met eventuele lokale voorschriften.
Valideer het sterilisatieproces
Gebruik hydrazine-vrije stoom
Niet opnieuw steriliseren

1 tot 2

ETO - Gassterilisatie is een zachter alternatief voor stoomsterilisatie
Sterilisatie met ioniserende straling is niet geschikt voor ons OK-textiel

Aantal cycli

75 (1 cycli = wassen, drogen en steriliseren)

Let in het bijzonder op:
Het aantal vermelde cycli vertegenwoordigt geen juridisch bindende informatie. Dit aantal werd mede bepaald
aan de hand van een gestandaardiseerd wasproces in een laboratorium. Het aantal cycli binnen uw bedrijf kan
zowel naar beneden als naar boven afwijken. Het aantal cycli binnen uw bedrijf dient volgens de EN 13795-1
Par. 4.2, met behulp van een gevalideerd proces te worden bepaald. Indien u ondersteuning wenst voor de
validatie van uw wasproces of producten kunt u te allen tijde een beroep op ons doen.
De informatie in dit document dient te worden beschouwd als een algemene richtlijn. Omdat de vereisten per
wasserij kunnen variëren, adviseren wij om binnen uw wasserij proeven te doen voor het vaststellen van de
meest geschikte procedure voor uw wasserij. Natuurlijk kunt u met vragen te allen tijde contact met ons
opnemen. Tevens is advies op locatie mogelijk.
Van Dijk Holland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of kortere levensduur van de artikelen
welke is ontstaan door verkeerde interpretatie van de hiervoor genoemde informatie.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN:
•

•

•

•

•

Voordat het afdekmateriaal of operatiejas gebruikt mag worden op een operatiekamer dient deze te
allen tijde gewassen, gedroogd en gesteriliseerd te zijn. Na het wassen en drogen maar voor het
steriliseren dienen deze artikelen in een clean room omgeving verder te worden verwerkt.
Nadat het afdekmateriaal en de operatiejassen gedroogd zijn na het wasproces dienen ze 100%
gecontroleerd te worden, in een clean room omgeving, om te kijken of er geen gebreken zijn die de
veiligheid van de patiënt en het medische team in gevaar kunnen brengen.
Mochten er gaatjes geconstateerd worden op plekken waar geen gaatjes behoren te zijn dan kunnen
deze met de daarvoor bestemde reparatiepatches of dot master worden gedicht. Mits deze niet te
groot zijn. Bij reparatie middels patches dient bij de delen die uit laminaat gemaakt zijn er zorg voor
gedragen te worden dat aan beide zijden van het gaatje een patch wordt aangebracht.
Op het afdekmateriaal mogen geen andere tapes aangebracht worden dan de tapes die nodig zijn om
het afdekmateriaal te fixeren, op de patiënt rondom het operatiegebied. Dit omdat deze tapes
speciaal ontwikkeld zijn om tijdens het wasproces van het materiaal gewassen te worden. Indien toch
andere kleefstoffen gebruikt worden op het afdekmateriaal of operatiejassen kan dit vlekken
achterlaten die niet verwijderd kunnen worden met het geëigende wasproces voor deze producten.
Bij het gebruik van het afdekmateriaal en operatiejassen dient er te allen tijden voor gezorgd worden
dat deze niet in contact komen met open vuur of vonken. Dit omdat deze materialen niet
brandvertragend of brandwerend zijn.

