Miele Professional is al jaren specialist op het gebied van reiniging, desinfectie en sterilisatie.
Het doet ons een genoegen u vanaf heden twee geaccrediteerde trainingen aan te bieden
die uw kennis zullen vergroten en u veel voordelen bieden tijdens uw dagelijkse
werkzaamheden. Deze trainingen zijn bedoeld voor medewerkers Steriele Medische
Hulpmiddelen, teamleiders, beginnende hoofden CSA en beginnende DSMH’s. De training
duurt een dag en gaat in op alle onderwerpen die van belang zijn bij de reiniging en
desinfectie of bij de sterilisatie. De training wordt gegeven in het Miele Inspirience Centre in
Vianen.
Aankomende data
Reiniging en desinfectie: 9 juni 2017; 8 juni 2018; 7 juni 2019
Sterilisatie: 8 december 2017; 7 december 2018; 6 december 2019
Inhoud training Reiniging en Desinfectie
Doel van reiniging en desinfectie
Programmaopbouw
Randvoorwaarden reiniging
Wat is desinfectie?
Chemisch ten opzichte van thermisch
Desinfectie op maat gesneden
Criteria temperatuur en tijd versus letaliteit
Aansluiten van hol instrumentarium
Beladen van instrumenten
Wat te doen bij machine meldingen
Reinigingsvalidatie
Desinfectievalidatie
Typetesting
Richtlijnen
Inhoud training Sterilisatie
Instrumenten kringloop
Sterilisatiecriteria
Letaliteit en afdoding door hitte
Richtlijnen en criteria
Stoomsterilisatie en de voordelen van stoom
Techniek om stoom te maken en stoomopwekker
Oververhitte en natte stoom
Vacuümpomp, waterkwaliteit, programmaopbouw
Begrip verdunning
Invloed van verpakking
Routinetest en dagelijkse controles
Validatie
Capaciteiten en belading
Gebruik, registratie en vrijgave
Gebruik van kunststoffen en verwerking van instrumenten met lumen
Aantal deelnemers
Per training is het minimum aantal deelnemers acht personen en het maximum aantal
deelnemers dertig personen.

Wanneer wordt gekeken of er voldoende deelnemers zijn ?
Twee weken voor aanvang van de training wordt gekeken of er voldoende deelnemers zijn.
Mag ik een collega meenemen ?
Dat is mogelijk. Elke deelnemer moet zich wel apart aanmelden.
Kosten ?
Kosten van inschrijving voor de complete dag inclusief heerlijke lunch bedragen € 79,U krijgt een certificaat uitgereikt aan het eind van de dag.
Wilt u deelnemen aan deze geaccrediteerde training? Meld u zich dan nu aan via de
volgende link; http://vgnl.fb.miele.addemar.com/c37/hd1828. Na ontvangst van uw
aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging. Twee weken voorafgaand aan de training
ontvangt u van ons het volledige programma. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met dhr van Gastel, telefoonnummer (0347) 378483.

