
ZASTOSOWANIE I REPROCESOWANIE SPRZĘTU Z NAPĘDEM 

1) ZASTOSOWANIE 

 

Wiertarko-frezarka (napęd) przeznaczona jest do wiercenia, frezowania, wkręcania i 

wykręcania śrub. Również do wprowadzania drutów Kirschnera w chirurgii układu 

kostnego. Napędy (wiertarki) mają swoje zastosowanie w neurochirurgii, 

kardiochirurgii, stomatologii. Najczęściej wykorzystywane są w ortopedii.  

- endoprotezy stawu kolanowego i biodrowego 

- zespolenia śródszpikowe 

- zespolenia AO – śruby, druty Kirschnera 

- rekonstrukcja więzadeł krzyżowych 

- paluchy koślawe 

 

2) BEZPIECZNE POSŁUGIWANIE SIĘ URZĄDZENIEM 

 

- używać produktu zgodnie z instrukcją obsługi 

- wzajemnie zestawiać produkty tej samej firmy 

- produkt i wyposażenie powinno być używane przez osoby przeszkolone 

- instrukcję obsługi przechowywać w miejscu dostępnym 

 

3) ZASADA DZIAŁANIA 

 

Silnik wiertarki zasilany jest akumulatorem, a jej obroty regulowane są elektronicznie. 

Prędkość obrotów można regulować płynnie przy pomocy przycisku regulatora. 

Napęd posiada prawe jak i lewe obroty. Aby je uzyskać należy przycisnąć oba 

przyciski regulatora.  

 

4) ZAKŁADANIE AKUMULATORA 

 

Uwaga! Akumulatorów nie wolno sterylizować 

1. Obrócić wiertarkę komorą akumulatora do góry, założyć sterylny lejek 

2. Akumulator podaje pielęgniarka lotna, zgodnie z oznakowaniem 

3. Po założeniu akumulatora zabieramy lejek 

4. Sterylną pokrywę komory założyć tak aby dwa zatrzaski zaskoczyły. Słychać wtedy 

odgłos zatrzaśnięcia. Po założeniu akumulatora rozlegnie się dźwięk, który 

sygnalizuje gotowość sprzętu do pracy. 

 

 



5) USUWANIE AKUMULATORA 

 

Po zakończeniu zabiegu akumulator należy wyjąć. Wiertarkę obrócić komorą 

akumulatora do góry, zdjąć pokrywę przyciskając jednocześnie dwa przyciski. Powoli 

obrócić wiertarkę komorą w dół i przytrzymać wysuwający się akumulator. W trakcie 

zabiegu można również go wymienić. 

 

 

 

6) PRZYŁĄCZANIE KOŃCÓWEK (NASADEK) 

 

Aby zamontować nasadkę należy ją nasunąć na wiertarkę, po usłyszeniu odgłosu 

zatrzaśnięcia urządzenie jest gotowe do pracy.  

 

W celu usunięcia nasadki należy tuleję obrotową obrócić w kierunku strzałki.  

 

Nasadka typu Jacobs służy do nawiercania otworów przy użyciu wierteł różnej 

grubości, dostosowanych do odpowiednich rozmiarów śrub.  

 

Służy również do stabilizacji złamać przy pomocy drutów Kirschnera oraz do 

wkręcania i wykręcania śrub. 

 

Końcówka typu Harris służy do frezowania i rozwiercania jamy śródszpikowej. 

 

Rozwiercanie jamy śródszpikowej odbywa się przy pomocy prętów elastycznych. Tym 

sposobem przygotowuje się kanał kości do założenia gwoździa śródszpikowego. 

 

Piła służy do nacinania, odcinania, stosowana jest w endprotezie biodra, kolana oraz 

przy korekcji paluchów koślawych tzw. Haluxów. 

 

Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu wiertarki w trakcie wymiany nasadek 

należy zablokować przycisk regulacji obrotów.  

 

7) KONTROLA DZIAŁANIA 

 

Przed każdym użyciem należy wykonać kontrolę działania. Po założeniu akumulatora, 

sprawdzamy czy nasadka jest dobrze założona, czy element (wiertło, pręt elastyczny) 

jest odpowiednio zamontowany w nasadce. Używając przycisków regulatora 

sprawdzamy czy obroty prawe i lewe działają bez zarzutu.  



 

8) MYCIE, DEZYNFEKCJA, STERYLIZACJA 

 

1. PRZYGOTOWANIE W MIEJSCU UŻYTKOWANIA 

Urządzenie po zakończeniu pracy należy zdemontować zgodnie z instrukcją 

obsługi. Zdjąć wszystkie zamontowane narzędzia – wiertła, piły, druty, adaptery. 

Należy usunąć akumulator. Przy pomocy ściereczki, najlepiej niekłaczącej, usunąć 

pozostałości po zabiegu operacyjnym. Następnie przekazać do dalszego 

czyszczenia i dezynfekcji. 

2. CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA 

Zastosowanie niewłaściwych środków czyszczących i dezynfekcyjnych lub zbyt 

wysokich temperatur może spowodować uszkodzenie produktu. 

- środki czyszczące i dezynfekcyjne należy stosować zgodnie z zaleceniami 

producenta, zarówno środków jak i sprzętu. Środki muszą być dopuszczone do 

stosowania na tworzywach sztucznych, stali szlachetnej, muszą być nieagresywne 

wobec silikonu i plastiku, 

- przestrzegać zaleceń dotyczących stężenia, temperatury i czasu oddziaływania, 

- silników, uchwytów i wyposażenia nie wolno czyścić w kąpieli ultra dźwiękowej, 

nie zanurzać w płynach. W razie wlania się płynu do komory akumulatora 

natychmiast go wylać.  

 

9) CZYSZCZENIE RĘCZNE 

- czyścić pod bieżącą wodą przy pomocy odpowiedniej szczotki, tak długo aż na 

powierzchni znikną wszelkie pozostałości po zabiegu, 

- podczas czyszczenia należy poruszać ruchomymi elementami np. przyciski 

regulatora 

- należy wybrać takie ułożenie aby woda nie dostała się do środka urządzenia 

- do czyszczenia nie należy używać szczotek drucianych, które mogłyby uszkodzić 

powierzchnię, co może doprowadzić do korozji 

- trudno dostępne miejsca czyścić miękkimi, okrągłymi szczotkami 

- urządzenie osuszyć niekłaczącą ściereczką lub sprężonym, medycznym powietrzem. 

UWAGA! Powietrza nie wolno wtłaczać do wnętrza urządzenia 

- wiertarkę przetrzeć jednorazową chusteczką dezynfekcyjną 

- zdezynfekowaną powierzchnię po upływie przepisowego czasu działania środka 

dezynfekcyjnego spłukać wodą destylowaną 

- urządzenie osuszyć ściereczką lub sprężonym powietrzem  

 

 

 



10) MASZYNOWE MYCIE I DEZYNFEKCJA 

Podczas dezynfekcji termicznej należy używać wody destylowanej. Dezynfektor musi 

być regularnie konserwowany i kontrolowany. W razie braku wewnętrznego 

wyposażenia w urządzeniu myjąco-dezynfekującym należy przeprowadzić czyszczenie 

ręczne.  

- urządzenie umieścić w uchwytach 

- adapter spłukujący podłączyć do wiertarki 

PROCES MYCIA 

- płukanie wstępne, temperatura do 25°C, czas 3 minuty 

- czyszczenie, temperatura 55°C, 10 minut, woda destylowana, chemikalia używane w 

myjniach 

- płukanie, powyżej 10°C, czas 1 minuta 

- dezynfekcja termiczna, 90°C, 5 minut, woda destylowana 

- suszenie, zgodnie z programem dezynfekcji 

 

11) KONTROLA KONSERWACJI 

- ostudzić produkt do temperatury pokojowej 

- po każdym czyszczeniu, dezynfekcji należy sprawdzić urządzenie pod kątem 

czystości, poprawności działania i występowania uszkodzeń 

- założyć adapter do systemów napędowych na spray olejowy i od tyłu urządzenia 

spryskiwać przed ok. sekundę, zarówno kaniulę wiertarki 

 

jak i nasadkę wiercąco frezującą 

- sprawdzić czystość powierzchni i trudno dostępnych miejsc 

- sprawdzić, czy produkt nie wydaje nieregularnych odgłosów pracy, czy nadmiernie 

się nie przegrzewa lub czy nie wibruje zbyt silnie 

- sprawdzić czy ostrza wiertła narzędzia nie są uszkodzone lub tępe 

- uszkodzony produkt odłożyć 

 

12) OPAKOWANIE  

 

- produkt poprawnie umieścić w uchwytach lub ułożyć w koszach, zabezpieczyć 

krawędzie tnące, jeśli występują 

- kosze zapakować zgodnie z przyjętą metodą sterylizacji, np. w kontenerach 

sterylizacyjnych 

 

 

 

 



13) STERYLIZACJA 

 

Przed rozpoczęciem sterylizacji należy usunąć wszelkie zamontowane elementy, w 

szczególności adapter spłukujący, nasadki, pokrywki 

- należy zapewnić dostęp medium sterylizującego do wszystkich wewnętrznych i 

zewnętrznych powierzchni produktu 

- sterylizacja metodą próżni frakcjonowanej w temperaturze 134°C, ciśnienie 2 

atmosfery, czas przetrzymania – 5 minut 

- w przypadku sterylizacji wielu produktów w jednym sterylizatorze parowym należy 

przestrzegać aby maksymalny dozwolony załadunek nie przekraczał norm podanych 

przez producenta 

 

14) PRZECHOWYWANIE 

 

Sterylne produkty należy przechowywać w szczelnych opakowaniach, 

zabezpieczonych przed pyłem, w suchym, ciemnym pomieszczeniu o wyrównanej 

temperaturze. 


