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EFO catheters

ONTVANGEN EFO CATHETERS
1x week worden de gebruikte EFO catheters van de dienst 8830 (pacemakerzaal) opgestuurd
naar de CSA.
REINIGEN EFO CATHETERS
De EFO catheters zijn gereinigd door de dienst dmv Aniozyme® en gespoeld met steriel
water.
Er dient geen extra reingiginsprocedure te worden voorzien. Er wordt wel gecontroleerd.
Vuile catheters worden terugestuurd naar de dienst.
REGISTRATIE EFO CATHETERS
Catheters die voor de eerste keer worden afgevoerd zijn vergezeld van hun registratiefiche.
Deze regsitratiefiche bevat de productinformatie samen met 5 voorgedrukte en afneembare
etiketten.
Gelieve deze te klasseren in de kaft EFO catheters.
Bij ontvangst van een catheter wordt de registratiefiche opgezocht in de kaft. Dit kan ahv het
barcodenummer wat op het handvat van de catheter kleeft.
VERPAKKEN EFO CATHETERS
Catheters worden in ontspannen toestand, in de lengte in enkel laminaat verpakt. Bij
verpakken wordt er van de regsitratiefiche het eerste etiket afgehaald en gekleefd op de
verpakking. Dit doet u zo lang u etiketten heeft. Dit betekent dat er 5 maal kan
gehersteriliseerd worden. Wanneer de regsitratiefiche vol is , wordt ze geklasseerd bij de
afgewerkte catheters.
EO STERILISATIE
Eo sterilisatie starten zie procedure STE-00013
VRIJGAVE STERILISATIE

Nadat alle documenten van EO sterilisatie zijn goedgekeurd mag de lading teruggestuurd
worden naar de dienst.

PROBLEMEN
Regsitratiefiche ontbreekt : neemt contact op met de dienst of ze daar zijn blijven liggen,
desnoods laten herprinten in apotheek. Check of de catheter al niet 5 maal werd gebruikt.
Barcode onleesbaar : catheter vernietigen en dienst verwittigen
Catheter reeds 5 maal gehersteriliseerd: Normaal worden deze catheters rechstreeks op de
dienst verwijderd. Neem contact op met hem voor vernietiging.
Contactpersoon : XXX

