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Lees deze instructies volledig door voordat u de Omni 
instrumententray gaat gebruiken. De Omni instrumententray is 
compatibel met de Omni hysteroscopiesets (REF 60-250-1 en  
REF 60-250-2) die de volgende onderdelen bevatten:

Catalogusnummer Product
60-200 Omni hysteroscoop

60-201 Omni diagnosehuls, 3,7 mm

60-202 Omni operatiehuls, 5,5 mm

60-203 Omni operatiehuls, 6 mm

40-201 MyoSure staaflenshysteroscoop, verwijderbaar 
uitloopkanaal

50-201XL MyoSure XL staaflenshysteroscoop, verwijder-
baar uitloopkanaal

40-900 Storz lichtgeleideradapter

40-901 Wolf lichtgeleideradapter

INDICATIES VOOR GEBRUIK/BEOOGD GEBRUIK
De Omni instrumententray is bedoeld voor het omsluiten, beschermen en 
indelen van de Omni hysteroscoop, hulzen en verwijderbare uitloopkanalen 
tijdens sterilisatie en opslag. 

De Omni instrumententray moet worden gebruikt in combinatie een 
met door de FDA voor de aangegeven sterilisatiecycli goedgekeurde 
sterilisatiewikkel.

 

De Omni instrumententray is voor de volgende sterilisatiecycli gevalideerd: 

Stoomsterilisatie met  
voorvacuüm

STERRAD®

132 °C (270 °F)
Blootstellingstijd: 4 minuten 
Droogtijd: 35 minuten

- STERRAD 100S kort
- STERRAD NX standaard
- STERRAD 100NX standaard

Inhoud:  
-  1 Omni hysteroscoop
-  1 verwijderbaar uitloopkanaal
-  1 XL verwijderbaar uitloopkanaal
-  1 Omni diagnosehuls, 3,7 mm
-  1 Omni operatiehuls, 5,5 mm 
-  1 Omni operatiehuls, 6 mm 
- 3 afdichtingskappen 
-  2 lichtgeleideradapters

Inhoud:  
-  1 Omni hysteroscoop
-  1 verwijderbaar uitloopkanaal
-  1 XL verwijderbaar uitloopkanaal
-  1 Omni diagnosehuls, 3,7 mm
-  1 Omni operatiehuls, 5,5 mm 
-  1 Omni operatiehuls, 6 mm 
- 3 afdichtingskappen
-  2 lichtgeleideradapters

CONTRA-INDICATIES
Wanneer trays worden gestapeld en de eenheden worden overbelast, tast 
dit de effectiviteit van het sterilisatie- en droogproces aan. STAPEL de trays 
NIET in de sterilisatiekamer of op de droogrekken. 

AANBEVELINGEN VOOR ONDERHOUD EN REINIGING
1)  Verwijder het deksel van de instrumententray uit de houder.

2)  Spoel verontreinigde trays en deksels gedurende 2 minuten voor in 
warm kraanwater van 32°C-43°C (90°F-110°F). 

3)  Voor het reinigen van verontreinigde voorwerpen kunnen zowel fysieke 
als chemische (enzymatische reinigingsmiddelen) processen nodig zijn. 

4)  De tray dient in een enzymatisch, pH-neutraal reinigingsmiddel als Enzol 
of Neodisher Mediclean Forte te worden geweekt. 

a)  Bij gebruik van Enzol-oplossing: 

i)  Bereid met behulp van warm kraanwater een Enzol-oplossing 
van 1oz per gallon volgens de instructies van de fabrikant.

ii)  Dompel de tray en het deksel volledig onder in de bereide Enzol-
oplossing.

iii)  Laat gedurende 1 minuut in de bereide Enzol-oplossing weken.

b)  Bij gebruik van Neodisher Mediclean Forte-oplossing: 

i)  Bereid met behulp van warm kraanwater een Neodisher 
Mediclean Forte-oplossing van 5/8 oz per gallon volgens de 
instructies van de fabrikant.

ii)  Dompel de tray en het deksel volledig onder in de bereide 
Neodisher Mediclean Forte-oplossing.

Instrumententray  
Gebruiksaanwijzing

DUW LICHTJES OP HENDELS OM DEKSEL TE OPENEN

AFBEELDING 1
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STOOMSTERILISATIE
De werking van de Omni instrumententray is gevalideerd in de volgende 
stoomautoclaafcycli voor de sterilisatie van de Omni hysteroscoop en 
accessoires.

TABEL 1 - PARAMETERS STOOMSTERILISATIE MET VOORVACUÜM

Temperatuur 132°C (270°F)

Blootstellingstijd 4 minuten

Droogtijd 35 minuten

Gevalideerde lading 
apparaat

≤ 5 lbs (2,27 kg). (1 Omni hysteroscoop, 
1 verwijderbaar uitloopkanaal, 1 XL 
verwijderbaar uitloopkanaal, 1 Omni 
diagnosehuls, 3,7 mm, 1 Omni operatiehuls, 
5,5 mm, 1 Omni operatiehuls, 6 mm,  
3 afdichtingskappen, 2 lichtgeleideradapters)

Gevalideerde lading 
sterilisator

Enkele tray in een verder lege 
sterilisatiekamer

Tot de variabelen die van invloed kunnen zijn op droogtijden behoren 
onder andere: laaddichtheid van de bak/tray, instrumentconfiguratie, totale 
sterilisatorinhoud, stoomkwaliteit, onderhoudsstaat van apparatuur. 

LET OP: Plaats trays niet op hun zijkant of ondersteboven met de 
dekselzijde op het plateau of de wagen in de sterilisator. Plaats 
trays op een wagen of plateau, zodat het deksel altijd naar boven is 
gericht. Hierdoor verlopen het droogproces en de afvoer van Omni 
instrumententray beter.

LET OP: Nadat de klep van de autoclaaf is geopend, moeten alle trays eerst 
grondig afkoelen. Plaats trays op een rek of plateau met linnen afdekking 
totdat het afkoelen is voltooid. De kans op condensatie kan toenemen als 
de tray niet goed kan afkoelen.

Als condensatie wordt waargenomen, dient u te controleren of de voor 
de sterilisatieverwerking gebruikte stoom een kwaliteit van meer dan 
97% heeft. Controleer ook of de sterilisatoren zijn geïnspecteerd voor 
routineonderhoud in overeenstemming met de aanbevelingen van de 
fabrikant.

STERILISATIE MET STERRAD®

De Omni instrumententray is gevalideerd voor gebruik met de volgende 
cycli: STERRAD 100S kort, STERRAD NX standaard en STERRAD 100NX 
standaard. 

TABEL 2 - OVERZICHT STERILISATIE MET STERRAD

STERRAD-cyclus - STERRAD 100S kort
- STERRAD NX standaard
- STERRAD 100NX standaard

Gevalideerde lading 
apparaat

≤ 5 lbs (2,27 kg). (1 Omni hysteroscoop, 
1 verwijderbaar uitloopkanaal, 
1 XL verwijderbaar uitloopkanaal, 
1 Omni diagnosehuls, 3,7 mm, 
1 Omni operatiehuls, 5,5 mm, 1 Omni 
operatiehuls, 6 mm, 3 afdichtingskappen, 
2 lichtgeleideradapters)

Raadpleeg de STERRAD®-gebruikershandleidingen voor aanvullende 
waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en meer informatie over de 
volgende cycli: STERRAD 100S kort, STERRAD NX standaard en STERRAD 
100NX standaard.

iii)  Laat gedurende 10 minuten in de bereide Neodisher 
Mediclean Forte-oplossing weken.

5)  Reinig na afloop van de betreffende weektijd voor het geselecteerde 
chemische (enzymatische) reinigingsmiddel de tray en het deksel met 
behulp van een zachte spons of doek. 

6)  Voor moeilijk bereikbare plaatsen wordt het gebruik van een schone, 
zachte borstel met zachte haren aanbevolen terwijl de artikelen nog 
ondergedompeld zijn. 

7)  Herhaal reinigingsstappen 2-6 als trayonderdelen zichtbaar vervuild zijn. 

8)  Als de items eenmaal gereinigd zijn, moeten ze voorafgaand aan de 
sterilisatie gedurende minimaal 1 minuut met schoon, warm kraanwater 
van 32°C-43°C (90°F-110°F) grondig worden afgespoeld om eventuele 
reinigingsmiddel- of chemische resten te verwijderen.  

9)  Droog tray en deksel met een pluisvrije doek of gefilterde perslucht. 

10)  Gebruik geen oplosmiddelen, schurende reinigingsmiddelen, metalen 
borstels of schuursponsjes. 

LET OP: Controleer altijd of de onderdelen van de tray schoon zijn en 
stel voorafgaand aan het gebruik vast dat er geen sprake van zichtbare 
verontreiniging is.

LET OP: De trays zijn herbruikbaar, maar kunnen uiteindelijk beschadigd 
raken.  Controleer de onderdelen van de tray voorafgaand aan het gebruik 
altijd op barsten, afschilfering of andere tekenen van beschadiging.  
Zorg ervoor dat alle vergrendelingen en handgrepen goed vastzitten en 
goed werken. Beschadigde trays moeten buiten gebruik worden gesteld. 
Bij langdurig gebruik of na verwerking met STERRAD 100S kort, STERRAD 
NX standaard STERRAD 100NX standaard kunnen zich kleine cosmetische 
wijzigingen aan oppervlakken voordoen.

LET OP: Gebruik alleen accessoires die voor gebruik in de Omni 
instrumententray zijn ontworpen en getest.

AANBEVELINGEN VOOR STERILISATIE
Maak de trays niet te vol. Plaats en rangschik de inhoud van de 
tray in overeenstemming met afbeelding 2 om het contact van het 
sterilisatiemiddel met alle voorwerpen in de tray te vergemakkelijken. 

AFBEELDING 2

Verwerk de tray voorafgaand aan de sterilisatie volgens de instructies van 
de fabrikant van de sterilisatiewikkel om de steriliteit van de inwendige 
onderdelen/items te behouden en een goede aseptische presentatie aan 
het chirurgische veld te leveren. Het product mag tot 30 dagen na de 
sterilisatie in overeenstemming met de instructies van de wikkelfabrikant 
worden gebruikt.
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De Omni instrumententray wordt 
geproduceerd voor en gedistribueerd door:

250 Campus Drive 
Marlborough, MA 01752, VS

AW-17815-1501 Rev. 006

WAARSCHUWING: Waterstofperoxide veroorzaakt corrosie en 
geconcentreerde waterstofperoxide is giftig. Draag tegen chemicaliën 
bestendige latex-, PVC- (vinyl-) of nitrilhandschoenen bij het hanteren van 
een lading na stopzetting of onderbreking van een cyclus of als vocht op 
een lading na een voltooide cyclus wordt opgemerkt.

SERVICE – ACCESSOIRES
Hieronder vindt u vervangingsonderdelen voor de Omni instrumententray: 

REF BESCHRIJVING

60-903 Omni instrumententray

GARANTIE, SERVICE EN REPARATIE

INFORMATIE BETREFFENDE GARANTIE
DE OMNI INSTRUMENTENTRAY EN ACCESSOIRES WORDEN GELEVERD 
“ZOALS ZE ZIJN” ZONDER UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, 
MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN 
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DE 
KLANT IS VERANTWOORDELIJK VOOR EEN EVENTUELE REPARATIE OF 
VERVANGING VAN DE OMNI INSTRUMENTENTRAY. 

TECHNISCHE ONDERSTEUNING EN INFORMATIE OVER HET 
RETOURNEREN VAN PRODUCTEN
Neem contact op met de technische ondersteuning van Hologic als de 
Omni instrumententray niet functioneert zoals beoogd. 

Technische ondersteuning Hologic, Verenigde Staten:

Telefoon: 1-800-442-9892 (gratis) of 1-508-263-2900 
Fax: 1-508-229-2795

VOOR MEER INFORMATIE
Neem voor meer informatie over dit product contact op met de 
klantenservice van Hologic in de Verenigde Staten (+1-800-442-9892) of 
met uw erkende vertegenwoordiger.

Contactgegevens Verenigde Staten:

Hologic, Inc.
250 Campus Drive
Marlborough, MA 01752, VS
Telefoon (gratis): 1-800-442-9892
Fax (gratis): 1-800-409-7591

Klanten in andere landen worden verzocht contact op te nemen met hun 
distributeur of lokale verkoopvertegenwoordiger van Hologic:

 Europese vertegenwoordiger
Hologic Ltd. 
Heron House Oaks Business Park, Crewe Road  
Wythenshawe, Manchester. M23 9HZ, VK  
Telefoon: +44 (0)161 946 2206

Hologic, Omni en bijbehorende logo’s zijn handelsmerken  
en/of gedeponeerde handelsmerken van Hologic, Inc. en/of haar 
dochterondernemingen in de Verenigde Staten en andere landen.  
Alle overige handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken en 
productnamen zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaren

©2019 Hologic, Inc. Alle rechten voorbehouden
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