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Εισαγωγή – επιδηµιολογικά δεδοµένα 
Το µέγεθος του προβλήµατος

• 20 εκατοµµύρια ενδοσκοπήσεις πεπτικού ετησίως στις ΗΠΑ 
• Επίπτωση ιατρογενών µολύνσεων στην ενδοσκόπηση:  
• 1/1.8 εκατοµµύρια ενδοσκοπήσεις (1988-1992) 

• Ανασκόπηση µε 265 εργασίες (1966-1992) 281 επεισόδια 
µετάδοσης παθογόνων µικροβίων που αποδόθηκαν στην 
ενδοσκόπηση 

• Λόγω µη συµµόφωσης σε οδηγίες 
• 2010: MDRO carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) όπως 

Escherichia coli και Klebsiella pneumoniae ΠΑΡΑ την τήρηση των 
κανόνων 

Spach. Ann Intern Med 1993 

Aumeran. Endoscopy 2010



Ορισµοί

Spaulding Classification

Critical Λαβίδα βιοψίας, βρόχοι, 
 χειρ/κά εργαλεία

Διαπερνά 

!Βλεννογόνους 
!Μπαινει σε άσηπτους 

χώρους, αγγεία

Semi-Critical Ενδοσκόπια
Σε επαφή

!Βλεννογόνους 
! Δέρµα µε ρήξη ακεραιότητας 

Non-Critical
Cuff πιεσόµετρου 
Στηθοσκόπια κτλ

Σε επαφή 

! Άθικτο δέρµα

Sterilisation 
αποστείρωση

High level disinfection 
Υψηλού βαθµού απολύµανση

Low level disinfection 
Χαµηλού βαθµού απολύµανση

→

→
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Ορισµοί

• Καθαρισµός (Cleaning): Αποµάκρυνση αίµατος, εκκρίσεων και 
άλλων υπολειµµάτων από τα ενδοσκόπια και τα εξαρτήµατά τους.    

• Απολύµανση (Disinfection): Μείωση του αριθµού των ζωντανών 
µικροοργανισµών σε ένα όργανο µέσω µη-αντιστρεπτής 
καταστροφής τους σε επίπεδα ασφαλείας για χρήση σε ασθενή 
(εφόσον δεν απαιτείται αποστείρωση) 
• HLD (υψηλού επιπέδου απολύµανση): καταστροφή 
όλων των µικροοργανισµών (πλην σπόρων 
βακτηριδίων) 

• Αποστείρωση (Sterilization): Πλήρης καταστροφή όλων των 









• ΟΛΟΙ οι ασθενείς πρέπει να θεωρούνται δυνητικά έχοντες µολυσµατικές 
παθήσεις 

• Αν υπάρχει γνωστή λοιµώδης νόσος, πρέπει να ενηµερώνεται το 
προσωπικό του 

• Όλα τα ενδοσκόπια πρέπει να απολυµαίνονται µε τον ίδιο βαθµό 
αυστηρότητας µετά από κάθε ενδοσκοπική διαδικασία. 

• Η έλλειψη γνώσης της ανατοµίας του ενδοσκοπίου, των εξαρτηµάτων και 
των συγκεκριµένων ενεργειών που απαιτούνται για την επανεπεξεργασία 
των ενδοσκοπίων έχει συνδεθεί µε τον κίνδυνο µετάδοσης λοίµωξης 

Προετοιµασία ασθενών



Προσωπικό ενδοσκοπικού

• Επαρκής αριθµός, εκπαιδευµένων και αποκλειστικών νοσηλευτών 

• Το “δεν προλαβαίνουµε” δεν είναι δικαιολογία 

• Ανάγκη για επίσηµο και αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα 

• Τακτικοί έλεγχοι της διαδικασίας





Πρόπλυση

Test στεγανότητας

Μηχανικός καθαρισµός

Ξέπλυµα

Υψηλού βαθµού απολύµανση

Ξέπλυµα

Στέγνωµα και αποθήκευση
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Μηχανικός καθαρισµός

• Ο µηχανικός καθαρισµός αποτελεί το σηµαντικότερο στάδιο 
στον καθαρισµό των ενδοσκοπίων (αφαιρεί 99,99% του 
µικροβιακού φορτίου) 

• Πλέον επίπονο κοµµάτι της διαδικασίας 

• Αν δεν εκτελεστεί σωστά, δεν επιτρέπει την απολύµανση του 
ενδοσκοπίου (biofilm) 

• Μικροοργανισµοί εντός biofilm - 10-100 δυσκολότερη 
αποµάκρυνση 

• Να εκτελείται εντός 20-30’ από το τέλος της ενδοσκόπησης



Μηχανικός καθαρισµός 
στην ενδοσκοπική αίθουσα

• Εξωτερικός καθαρισµός µε γάζα (αποµάκρυνση 
εκκρίσεων, αίµατος, κλπ) 

• Αναρρόφηση για 20 secs ενζυµατικού υγρού - να έρχεται 
καθαρό υγρό 

• Εµφύσηση - πλύσιµο από κανάλι νερού - αέρα 

• Flush από water jet 

• Τοποθέτηση τάπας στεγανότητας 

• Στοιχειώδης έλεγχος καλής λειτουργίας 

• Αποµάκρυνση από αίθουσα σε δοχείο (αποφυγή 

διασποράς µολυσµατικών στοιχείων)



Τest στεγανότητας

• Αν διαπιστωθεί διαρροή κρατάµε το ενδοσκόπιο 
συνδεδεµένο (υπό πίεση) και αφού το 
καθαρίσουµε επιφανειακά→αποσύνδεση και 
αποστολή στο service  

• *ένδειξη µη αποστειρωµένο*



Εξωτερικός καθαρισµός

• Αφαίρεση βαλβίδων, τάπας 

• Εµβάπτιση (πλήρως) σε απορρυπαντικό 

• Εξωτερικός καθαρισµός και πέρασµα µε 
ειδικές βούρτσες σε όλα τα κανάλια - 
τουλάχιστον 3 φορές έκαστο 

• Βούρτσες µεγέθους ανάλογα µε το 
κανάλι και µιας χρήσεως (CRE epidemic)



Manual απολύµανση

• Πλήρης εµβάπτιση στο απολυµαντικό υγρό για το την 
ενδεικνυόµενη διάρκεια από τον κατασκευαστή 

• Γεµίζουµε όλα τα κανάλια µε απολυµαντικό 

• Μετά το πέρας του ενδεικνυόµενου χρόνου → ξέπλυµα µε 
νερό 

• Στέγνωµα µε αέρα µε πίεση - όχι οινόπνευµα



Απολυµαντικά

• Γλουτεραλδεΰδη 

• Ορθοφθαλεΰδη 

• Υπεροξικό οξύ 

• Υπεροξείδιο του υδρογόνου 

• Διοξείδιο χλωρίου



Γλουτεραλδεΰδη

• Δηµοφιλές, αποτελεσµατικό, φθηνό και δοκιµασµένο 

• Έτοιµα διαλύµατα 2% - σταθερά για 14-28 ηµέρες 

• Διάρκεια απολύµανσης 20’ στους 20ºC 

• Ασφαλής για τα ενδοσκόπια 

• Στερεοποιεί τις πρωτεΐνες 

• Ερεθιστικό (δέρµατίτιδα, άσθµα, κολίτιδα)



Ορθοφθαλεΰδη - OPA

• Έτοιµα διαλύµατα 0,55% 

• Σταθερό για 14 ηµέρες 

• Απολύµανση σε 12’ στους 20ºC / 5’ στους 25ºC 

• Καλύτερο αντοµικροβιακό προφίλ από ΓΑ 

• Δεν µυρίζει ιδιαίτερα, δεν πήζει πρωτεΐνες, λιγότερο 
ερεθιστικό 

• Πιο ακριβό



Υπεροξικό οξύ - peracetic acid

• Υγρό ή σκόνη 

• Σταθερότητα διαλύµατος σε ph 3-8,5 

• Μικρή διάρκεια ζωής 1-14 ηµέρεςΠιο αποτελεσµατικό για 
biofilm, σπόρους 

• Αποχρωµατίζει τα ενδοσκόπια 

• Ακριβό



Καθαρισµός, απολύµανση - αποστείρωση 
παρελκοµένων

• Καθαρισµός σε απορρυπαντικό → αποσυναρµολόγηση, 
καθαρισµός µε ειδική βούρτσα 

• Τοποθέτηση σε πλυντήριο υπερήχων 

• Ξέπλυµα και στέγνωµα 

• Δοχείο νερού - καθηµερινή απολύµανση



Καθαρισµός, απολύµανση - αποστείρωση 
παρελκοµένων

• Αποστείρωση (ατµός - κενό - 134ºC) 

• Η συσκευασία πρέπει να παραµένει άθικτη 

• Τα “µίας χρήσεως” πρέπει να είναι µίας χρήσεως, αλλά 
“πενία τέχνας απεργάζεται”







Συµπεράσµατα

• Ο µηχανικός καθαρισµός αποτελεί το σηµαντικότερο 
στάδιο στον καθαρισµό των ενδοσκοπίων 

• Πολλές επιλογές απολυµαντικών ουσιών 

• Αποστείρωση παρελκωµένων- τάση για single use



Ευχαριστώ


