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Passo a Passo para

Limpeza e Esterilização
dos instrumentos
para podólogos.

Proteja você e seus clientes!
De acordo com dados epidemiológicos do Ministério da Saúde, cerca de 4,5 milhões de brasileiros são portadores de
Hepatites B ou C e 800 mil são portadores de HIV, isso signiﬁca que 1 a cada 50 pacientes podem estar contaminados.

Vacinação

Use sempre

Vacinação
contra
Hepatite B: Disponível
e gratuita em postos
de saúde para proﬁssionais do ramo: 1ª
dose, 2ª dose após 30
dias, e 3ª dose 6
meses após a 1ª
(eﬁcaz em 95%).
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Passo a Passo

Luvas de procedimento e máscaras descartáveis a cada paciente.
Gorro.
 Óculos de proteção.
 Avental limpo.
 Material descartável para cada cliente: Discos de lixa, lixas, palitos de
madeira, algodão, gaze.
 Métodos para retirar os produtos para não contaminá-los, como cremes.
 Kit podologia esterilizado em autoclave: alicate, espátulas, palito de aço,
bisturi, cabo de bisturi, cureta, nuclear, pinça, mandril para lixa, brocas, etc.
 Toalhas limpas ou descartáveis para cada procedimento.

Limpeza e
Esterilização dos
Instrumentos




Deixe os instrumentos em
imersão em detergente enzimático por dez minutos.

Inspeção visual. Para maior facilidade, utilize uma lente de aumento ou
uma lupa. Verifique se o alicate ficou
totalmente limpo. Se necessário lave
novamente.

Coloque a quantidade de água
destilada no copo dosador e despeje
diretamente na câmara da autoclave,
conforme solicitado no Manual de
Instruções do equipamento.
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Utilize uma cuba de ultrassom para
auxiliar a limpeza de acordo com as
recomendações do fabricante.
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Utilize lubrificante próprio para
instrumental (Premix-slip®). Não
enxágue nem enxugue para não
remover a camada protetora.
Utilize um borrifador ou gotejador
para lubrificar as áreas articuladas.
Movimente os alicates para facilitar a
penetração do líquido.

Com o suporte de envelopes na autoclave realize
o ciclo de esterilização conforme as instruções
de uso. Observação: No modelo Amora, o suporte
para 5 envelopes acompanha o equipamento.
Para os modelos Vitale e Vitale Plus, o suporte é
um acessório vendido separadamente e comporta até 13 envelopes 9 x 26 cm no modelo 12
litros e 26 envelopes no modelo 21 litros,
utilizando 2 suportes.

3

7

Lave os alicates e as espátulas
com escova pequena e de cerdas
macias.

Proteja as pontas dos alicates com
gaze ou algodão. Embale cada kit
(por exemplo, alicate e espátula)
em um envelope.

Para o procedimento
a seguir, utilize luvas
grossas de borracha.
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Enxágue
abundantemente
os
instrumentos e seque-os com papel
toalha.
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Posicione os envelopes no suporte (1
em cada espaço).
VÍDEO
Monitorização da
Esterilização em autoclaves Parte I - Monitorização
Física e Química
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Autoclave Vitale Class

Após a despressurização (Autoclave
Vitale Class 12/21 e Amora), entreabra a porta para secagem. Para as
Autoclaves Vitale Class CD e Vitale
Plus a secagem é automática com
porta fechada. Aguarde a indicação
“Esfriando” no display para abrir a porta.

VÍDEO
Monitorização da
Esterilização em autoclaves Parte II - Indicadores
Biológicos SporTest

Conheça os produtos Cristófoli

VÍDEO
Beleza e Saúde
em suas Mãos

Autoclave Vitale Class
12 e 21 Litros

Envelopes Autosselantes
Protex-E

www.cristofoli.com/biosseguranca

Consultoria gratuita
em biossegurança:

www.cristofoli.com/biosseguranca
liliana@cristofoli.com

Indicador Químico Integrador SteamPlus

Embalagens Tubulares
para Esterilização
Protex-R

Indicador Biológico SteriTest

Indicador Químico SIL-250

Suporte para Envelopes

Mini-incubadora Cristófoli

Liliana Junqueira
de P. Donatelli, MPH

Bióloga CRBio 18469/01-D
Mestre em Saúde Coletiva
Consultora em Biossegurança Cristófoli

www.cristofoli.com

