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1. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 

 

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO: os instrumentos são entregues NÃO ESTERILIZADOS e devem ser 
reprocessados antes de cada utilização, seguindo as instruções. 

 

O processo de limpeza deve começar imediatamente após a utilização. Não deixar que 
instrumentos contaminados sequem. 

 

Os instrumentos Deppeler são instrumentos afiados e/ou pontiagudos que podem causar 
lesões ao paciente ou ao utilizador se utilizados incorretamente. Estes instrumentos só podem 
ser utilizados e reprocessados por pessoal formado e qualificado. 
Pelas mesmas razões, os instrumentos que se encontrem no fim da sua vida útil, não devem 
representar um risco de contaminação ou lesões durante a eliminação. Deve ser dada especial 
atenção às respetivas pontas e arestas de corte. 

 

A vida útil dos instrumentos Deppeler está garantida por mais de 100 ciclos de utilização. A 
deterioração devida ao reprocessamento e à utilização pode afetar o desempenho sem risco 
para o paciente e o utilizador. 

 

Qualquer incidente grave que envolva a utilização de um instrumento Deppeler deve ser 
comunicado ao fabricante e à autoridade competente. 
 

2. CONTRAINDICAÇÕES 
 

 

Os instrumentos Deppeler não devem ser afiados durante o tratamento. O seu contacto com 
um dispositivo não esterilizado pode originar contaminação. 
 

 

O desempenho dos instrumentos Deppeler pode ficar afetado se estes caírem ao chão. 
Verificar cuidadosamente a presença de qualquer deformação ou fissuras. 
 

 
3. DESINFEÇÃO, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO 

 
Recomendações gerais 

• Utilizar apenas soluções detergentes aprovadas com efeito desinfetante (listagem VAH/DGHM, 
marcação CE) e seguir rigorosamente as suas instruções de utilização. 

• Para sua própria segurança, os profissionais devem usar equipamento de proteção individual (óculos 
de proteção, máscara e luvas). 

• O utilizador é responsável pela limpeza, desinfeção, esterilização e estado dos instrumentos que 
utiliza. 

• É imprescindível utilizar água desmineralizada para o enxaguamento final. 
• Nunca utilizar uma escova de arame para remover resíduos sólidos dos instrumentos, já que poderia 

danificá-los permanentemente. É preferível limpá-los imediatamente após a utilização, para evitar 
que permaneçam resíduos sólidos a remover. 
 
 
 

Instruções de reprocessamento 
N.º Operação Ações Avisos e observações 
1 Imersão em solução 

desinfetante 
Imediatamente após a 
utilização, mergulhar todos 

Observar as instruções do fabricante 
relativamente às concentrações e tempos de 
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os dispositivos numa solução 
desinfetante. 

imersão (a concentração ou imersão excessiva 
pode conduzir à corrosão do dispositivo ou 
outros danos). 
 
A solução de desinfeção prévia deve ser 
substituída após cada imersão. 
 

2 Enxaguamento Enxaguar bem os 
instrumentos sob água 
corrente. 
 

Utilizar água da torneira para o enxaguamento. 

3 Limpeza automática 
numa máquina de 
lavar e desinfetar 

Colocar os instrumentos no 
aparelho, quer em bandejas 
de esterilização abertas, 
quer individualmente. 
 
Iniciar o ciclo apropriado. 
 
Utilizar uma solução 
detergente aprovada pelo 
fabricante da máquina de 
lavar e desinfetar. 
 

Utilizar um aparelho conforme com a norma 
ISO 15883. 
 
Evitar qualquer contacto entre os instrumentos. 
 
Seguir as instruções e concentrações 
especificadas pelo fabricante da solução 
detergente. 
 
Seguir as instruções da máquina de lavar e 
desinfetar, e verificar se os critérios de 
desempenho são cumpridos após cada ciclo, 
conforme indicado pelo fabricante. 
 
A etapa final de enxaguamento deve ser 
realizada com água desmineralizada. 
 
É da responsabilidade do profissional seguir os 
procedimentos de calibração, validação e 
manutenção especificados pelo fabricante da 
máquina de lavar e desinfetar. 
 

4 Secagem Os instrumentos devem ser 
cuidadosamente secos 
quando removidos da 
máquina de lavar e 
desinfetar. 

Os resíduos líquidos podem deixar manchas 
inestéticas nos instrumentos. 

 
 
 
 

N.º Operação Ações Avisos e observações 
5 Inspeção 

 
Se necessário, examinar os 
instrumentos com o auxilio de 
uma lupa para garantir que 
todos os resíduos foram 
removidos. 
 

Recomenda-se a utilização de uma lupa (estilo 
relojoeiro). 
 
Instrumentos sujos devem ser limpos e 
desinfetados novamente. 
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Verificar o estado das lâminas e 
identificar quaisquer 
instrumentos que necessitem 
de ser afiados. 

6 Afiação Verificar o estado das arestas 
dos instrumentos e afiá-los, se 
necessário. 
 

Recomenda-se afiar em conformidade com o 
método Deppeler. É imprescindível afiar na direção 
da lâmina a fim de garantir a melhor qualidade e 
duração da afiação. 
 
Disponibilizamos informações adicionais sobre os 
nossos métodos de afiação em: 
https://www.deppeler.ch/shop/films.html   
 

7 Embalagem Colocar os instrumentos num 
recipiente de esterilização, ou 
colocá-los individualmente ou 
envolvê-los num saco de 
esterilização, tendo cuidado 
para que as lâminas não 
perfurem o saco. 
 

Recomendamos o uso de um sistema de gavetas 
para gestão de instrumentos. 
 
Deve dar-se preferência a gavetas de pequena 
dimensão, para que não haja necessidade de 
reprocessar instrumentos cuja utilização seja 
pouco frequente.  
 
 

8 Esterilização Recomendamos a esterilização 
a vapor (ciclo Prion) a 134 °C 
(273,2 °F) durante 18 min. 
 
Uma vez concluído o ciclo, 
verificar a integridade da 
embalagem,  
a ausência de humidade, e a 
não alteração da cor ou do 
aspeto dos instrumentos. 

Utilizar apenas um esterilizador a vapor pré-vácuo 
que cumpra os requisitos das normas EN 13060 
(classe B, esterilizadores pequenos) e EN 285 
(esterilizadores grandes), com vapor saturado. 
 
Colocar as saquetas no esterilizador de acordo com 
as instruções do fabricante. 
 
Aplicar um procedimento de esterilização validado, 
em conformidade com a norma ISO 17665. 
 
É da responsabilidade do profissional seguir os 
procedimentos de calibração, validação e 
manutenção especificados pelo fabricante do 
esterilizador. 

 


