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Цей посібник надається як екстрений процес у відповідь на 
спалах коронавірусної хвороби 2019 року (COVID-19)

Зміст дещо відрізняється від існуючих посібників, що входять до 
системи УЗД, оскільки дані рекомендації передбачені спеціально 
для поточного спалаху для спрощення та уточнення процесу 
дезінфекції на місці та запобігання передачі вірусу.

Для отримання додаткової інформації зверніться до веб-сайтів нижче:

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
• Infection prevention and control during health care when novel

coronavirus (nCoV) infection is suspected

Центр контролю захворювань (CDC) США
• Interim Guidance for Healthcare Facilities: Preparing for Community

Transmission of COVID-19 in the United States
• Implement Environmental Infection Control

Агентство охорони навколишнього природного середовища (EPA) США
• List N: Disinfectants for Use Against SARS-CoV-2

Національний інститут інфекційних хвороб, Японія
• Infection control for COVID-19

Посібники з очищення, дезінфекції та стерилізації Canon
• Ultrasound System (Select Model Name for system manual)
• Ultrasound transducers and transducer accessories

Передумови
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https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/guidance-hcf.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control.html#infection_control
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-01-200319.pdf
https://www.medical.canon/manuals
https://global.medical.canon/products/ultrasound/more_information/guideforcleaning


Робочий процес

Почистіть м'яким 
миючим засобом

Чистіть очисними 
розчинами (див. 

керівництво)

Дезінфікувати 
гіпохлоритом 

натрію (0,05 - 0,65%)

Дезінфікувати 
гіпохлоритом 

натрію (0,05 - 0,65%)

Система Датчики

1

2

1

2

Примітка 1: Гіпохлорит натрію - це дезінфекція низького рівня. Використовуйте 
дезінфекцію високого рівня для обладнання, яке контактує зі слизовими оболонками.

Примітка 2: Замість гіпохлориту натрію можна використовувати етанол (76,9 - 
81,4 об.% При 15° С) або ізопропиловий спирт (70 об.%).

Примітка 3: Детальні відомості див. у посібнику.
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Очищення
① Вимкніть живлення системи та від'єднайте штепсельну розетку від

розетки.
② Носіть засоби індивідуального захисту (ЛЗС) для разового

використання, такі як маска для обличчя, захист очей, фартух та
рукавички відповідно до місцевих правил. Утилізуйте ЗІЗ відповідно до
вимог місцевих директив щодо боротьби з інфекціями.

③ Протріть систему за допомогою м’якої тканини, змоченої м'яким
миючим засобом.

④ Очистіть навколо перемикачів або клавіш на головній панелі за
допомогою ватних паличок.

⑤ Протріть роз'єм датчика м'якою сухою тканиною. Для впертих плям
використовуйте м’яку тканину, змочену водою.

Дезінфекція
Дезінфекція повинна відповідати інструкціям відділу боротьби з 
інфекцією

①Носіть засоби індивідуального використання, такі як маска для обличчя,
захист очей, фартух та стерильні рукавички відповідно до місцевих
рекомендацій. Утилізуйте ЗІЗ відповідно до вимог місцевих директив
щодо боротьби з інфекціями.

②Перед проведенням дезінфекції переконайтесь, що проведено
очищення та система суха.

③Змочіть шматок м’якої тканини гіпохлоритом натрію (0,05 –0,65%),
злегка видавіть його і протріть поверхню пристрою. Будьте
надзвичайно обережні, щоб не допустити потрапляння розчину до
пристрою. На місці гіпохлориту натрію можна використовувати етанол
(76,9 - 81,4 об.% При 15° С) або ізопропиловий спирт (70 об.%).

④Після хімічної дезінфекції дайте поверхні системи повністю
висохнути. Не нагрівайте прилад для його висихання.

⑤Переконайтесь, що дезінфіковані деталі не пошкоджені та не
деформовані.

⑥Після дезінфекції системи перед тим, як увімкнути систему, повністю
провітріть приміщення.

Обслуговування системи

1

2
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Очищення
Обов’язкові: засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), такі як маска 
для обличчя, захист очей, фартух та рукавички, чистячий 
розчин чи чистячі серветки, очищена вода, чиста м'яка тканина 
чи марля, неабразивна губка для одноразового використання

①Носіть ЗІЗ для одноразового використання відповідно до місцевих 
правил. Утилізуйте ЗІЗ відповідно до вимог місцевих директив щодо 
боротьби з інфекціями.

②Розберіть всі використані аксесуари (наприклад, адаптер для біопсії). Для 
отримання додаткової інформації зверніться до посібника з експлуатації 
датчику

③Вимийте всі органічні матеріали (наприклад, кров або інші тілесні рідини) з 
датчику під очищеною водою. Губка для одноразового використання може 
використовуватися для миття. Не використовуйте щітку, оскільки це може 
пошкодити датчик.

④Відповідно до таблиць і рисунків у розділі 3 цього керівництва, занурте 
датчик в очисний розчин або протріть датчик, використовуючи серветки для 
розчинення або видалення залишків органічних матеріалів. При необхідності 
використовуйте губку одноразового використання. Якщо після висихання 
органічні матеріали все ще присутні на датчику, занурте його в очисний 
розчин на тривалий термін.

⑤Видаліть усі залишки органічних матеріалів та очисний розчин з датчика, 
промивши його під очищеною водою. Переконайтесь, що всі органічні 
матеріали та очисний розчин були повністю видалені. Не використовуйте 
повторно очищену воду.

⑥Просушіть поверхню датчика за допомогою чистої м’якої тканини або 
марлі. Не використовуйте тепло для висушування датчику.

⑦Поводьтеся з очисним розчином або серветками, як описано в документації, 
наданій відповідним виробником. Для підтримки ефективності розчину для 
очищення або серветки слід забезпечити дотримання концентрації, 
температури та інших умов, зазначених у документації, наданій виробником. 
Для підтвердження ефективності очисного розчину або серветки 
використовуйте такі критерії (як термін дії, кількість разів використання, 
знебарвлення та результати використання набору для перевірки 
ефективності), описані в документації, наданій виробником.

⑧Переконайтесь, що на датчику немає ознак пошкодження, деформації чи 
відшаровування.

Технічне обслуговування датчиків-1

1
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Дезінфекція
Перед дезінфекцією перетворювач необхідно очистити і висушити.
Зауважте, що місцеві правила можуть вимагати дезінфекції датчика 
перед стерилізацією.
Необхідні: засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), такі як маска для 
обличчя, захист очей, фартух і стерильні рукавички, дезінфікуючий 
засіб, стерильна вода або деіонізована вода, стерильна м'яка тканина 
або марля

①Носіть ЗІЗ для одноразового використання відповідно до місцевих правил.
Утилізуйте ЗІЗ відповідно до вимог місцевих директив щодо боротьби з
інфекціями.

②Продезінфікуйте датчик за допомогою хімічних речовин, перелічених у
розділі 3 Посібника «Список хімічних речовин». Рекомендація полягає у
використанні гіпохлориту натрію (0,05 - 0,65%) для протирання від
COVID-19. На місці гіпохлориту натрію можна використовувати етанол
(76,9 - 81,4 об.% При 15° С) або ізопропиловий спирт (70 об.%).

③Ретельно промийте датчик стерильною або деіонізованою водою, як це
описано в документації, наданій виробником, щоб видалити всі
залишкові дезінфікуючі засоби. (Промивання не потрібно, коли
проводиться дезінфекція газом за допомогою Trophon EPR або Trophon
2.) Не використовуйте стерильну або деіонізовану воду повторно.

④Просушіть поверхню датчика за допомогою стерильної м’якої тканини
або марлі. Не використовуйте тепло для висушування датчика.

⑤Поводьтеся з дезінфікуючим засобом, як описано в документації, наданій
відповідним виробником. Для підтримки ефективності дезінфікуючого
засобу слід забезпечити дотримання концентрації, температури та інших
умов, зазначених у документації, наданій виробником. Для
підтвердження ефективності дезінфікуючого засобу використовуйте такі
критерії (як термін дії, кількість разів використання, знебарвлення та
результати використання набору для перевірки ефективності), описані в
документації, наданій виробником.

⑥Переконайтесь, що на датчику немає ознак пошкодження, деформації
чи відшаровування.

Технічне обслуговування датчиків-2

2
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