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      Afdeling  : 
infectiepreventie, 
deskundige steriele medische       
hulpmiddelen en flexibele  
endoscopen. 

 

Acceptatietest  
HiQ LS instrumentarium 
Van Olympus 

 

 
 

 
 
Inleiding; 
r 

HiQ LS = Single poort instrumentarium = LESS surgery. 
LESS = Lapro-Endoscopic- Single- Site surgery. 
LESS is een nieuwe minimale invasieve chirurgische techniek. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Door de vorm van het instrumentarium is deze niet demontabel. De schachten zijn wel door te spoelen 
en het reinigingsvoorstel van Olympus voldoet aan de Europese Normen. Het reinigingsvoorstel van 
Olympus is qua procedure en middelen gelijk aan de in het VUmc gangbare reinigingsprocedure. Echter 
omdat er een wezenlijk verschil is tussen de wasmachines welke in het Olympus onderzoek zijn 
gebruikt en wat in het VUmc wordt gebruikt en doordat de schachten niet demontabel zijn waardoor er 
geen visuele controle van het inwendig achteraf mogelijk is,  is in overleg met Olympus een VUmc 
acceptatietest afgesproken. 
Deze acceptatietest is in overeenstemming met de VUmc procedure aanschaf reusable medisch 
hulpmiddel. 
Deze acceptatietest betekent, de instrumenten vervuilen met een testvervuiling en vervolgens het 
Olympus reinigingsvoorstel uitvoeren, waarna een visuele controle, met een 10 maal vergrotende loep,  
plaats vindt.  
De testvervuiling moet gelijkwaardig zijn aan de dagelijkse praktijk, niet heel eenvoudig weg te wassen 
zijn, niet van biologische oorsprong zijn en residuen moeten in kleine hoeveelheden goed zichtbaar zijn 
en voldoen aan de ISO EN 15883 deel 5.  
Totaal zijn 5 verschillende schachtinzetstuk HiQ LS instrumenten meerdere malen getest, omdat 
inwendige visuele controle niet mogelijk is, is èèn instrument na 4 maal vervuiling en reiniging open 
gezaagd om visuele inspectie mogelijk te maken. Dit instrument was ook 4 maal inwendig, via de 
spoelaansluiting vervuild. 
Alle visuele controles zijn digitaal vastgelegd. 
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Samenvatting machinaal reinigingsvoorstel Olympus. 
Gebruik tijdens de handmatige en machinale reiniging een alkalisch reinigingsmiddel, conform instructie 
leverancier van dit middel. 
Onmiddellijk na gebruik de volgende stappen uitvoeren, met een spuit en alkalisch reinigingsmiddel; 

- Onmiddellijk na gebruik alle interne oppervlakken grondig doorspoelen via de spoelaansluiting. 
Tijdens het spoelen, de bekdelen bewegen. 

- Reinig de bekkendelen en alle buitenvlakken met een nylon reinigingsborstel en alkalisch 
reinigingsmiddel. 

- Leg het instrument in alkalisch reinigingsmiddel en minstens 10 minuten ultrasoon reinigen. 
- Spoel de buitenkant van de bekdelen grondig. 
- Spoel de omgeving van de draaiknop voor de bek grondig. Tijdens het spoelen, de draaiknop 

van de bek meermalen ronddraaien. 
- Spoel de interne oppervlakken nogmaals grondig door via de spoelaansluiting. Tijdens spoelen 

de bekdelen meermalen bewegen. 
- Spoel het instrument grondig in- en uitwendig met gedeïoniseerd water. 
- Sluit het instrument aan op een Luerlock aansluiting van een belaadrek. Reinig het machinaal 

op instrumentenprogramma. 
 
 

Uitvoering VUmc acceptatietest. 
De test instrumenten zijn vervuild met de Browne Washer Disinfector Test Soil. 
 

 
 
 
Per serie te testen instrumenten is een verse soil oplossing volgens instructie Browne aangemaakt. In 
tegenstelling tot het advies van Browne, zijn de vervuilde instrumenten minimaal 24 uur aan de lucht 
gedroogd. 
Ter controle van de Browne Test Soil is er ook een instrument gereinigd zonder voorreiniging.  
 
Tijdens de reiniging is op de volgende punten afgeweken van het Olympus reinigingsvoorstel; 

- Ultrasoneren 3 i.pv. 10 minuten. De VUmc ultrasoons zijn standaard ingesteld op 3 minuten 
ultrasoneren met sweep functie. 

- Na ultrasoneren doorspoelen met gedeïniseerd water. Het reinigingsmiddel van de ultrasoon is 
het zelfde als het reinigingsmiddel van de reinigingsmachines. 

 
Reinigingsmiddel tijdens de handmatige voorreiniging is, neodischer MediClean forte van dr. Weigert. 
Tijdens de voorreiniging is gebruik gemaakt van een Elma ultrasoon, type S900H met sweep functie.  
Ultrasoon wordt in de vorm van geluidsgolven overgedragen waarbij “knopen”en “buiken”in het 
reinigingsveld ontstaan. In deze “knopen” vindt geen ultrasoon reiniging plaats. Er bevinden zich 
in een standaard ultrasoonbad dus blinde vlekken. Bij het in het Vumc gebruikte ultrasoonbad 
ontstaan door de sweep functie geen blinde vlekken, wat de reiniging sterk verbeterd. 
Reinigingsmiddel ultrasoon; neodischer MediClean forte. 
Tijdens de machinale reiniging is gebruik gemaakt van Hamo reinigings- desinfectiemachines, type T21. 
Reinigingsmiddel machinale reiniging neodischer MediClean forte. 
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Resultaten. 
 
 
 
Datum test Krokodilbek 

WA68130A 
Schaartje 
WA68170A 

Naaldvoerder 
WA68140A 

Arterieklem 
WA68120A 

Diathermie  
Haakje 
WA68110A 

21 en 22 dec. 
2009 

Na vervuiling 
en reiniging 
visueel schoon 
onder loep. 

Na vervuiling 
en reiniging 
visueel schoon 
onder loep. 

   

12 en 13 jan. 
2010 

Na vervuiling 
en reiniging 
visueel schoon 
onder loep. 

Na vervuiling 
en reiniging 
visueel schoon 
onder loep. 

   

18 en 19 jan. 
2010 

Na vervuiling 
en reiniging 
visueel schoon 
onder loep. 

Schaartje 
vertoond 
mechanisch 
defect niet 
meer getest. 

Na vervuiling 
en reiniging 
visueel schoon 
onder loep. 

Na vervuiling 
en reiniging 
visueel schoon 
onder loep. 

Na vervuiling,      
alleen 
machinaal 
gereinigd *. 
Visueel niet 
schoon onder 
loep. 

27 en 28 jan. 
2010 

Na vervuiling 
en reiniging 
visueel schoon 
onder loep. 

 Na vervuiling 
en reiniging 
visueel schoon 
onder loep. 

Na vervuiling 
en reiniging 
visueel schoon 
onder loep. 

Na vervuiling 
en reiniging 
visueel nog 
rode kleurstof 
licht zichtbaar 
op witte tip. 

2 feb. 2010 Instrument 
deels open 
zagen. 
Geen visuele 
vervuiling 
inwendig 
zichtbaar 
onder loep. 

    

12 feb. 2010 Instrument nog 
iets verder 
open gezaagd, 
nog steeds 
geen visuele 
vervuiling 
inwendig 
zichtbaar 
onder loep. 

    

 
* Instrument alleen machinaal gereinigd. Geen voorreiniging, ook geen ultrasone voorreiniging. 
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Samenvatting. 
1) Visueel is ook onder sterke uitvergroting geen vervuiling in- en uitwendig waarneembaar op de 

geteste instrumenten. 
2) Alle vervuilde en gereinigde instrumenten zijn als extra controle ook nog met een proteïnetest 

van Miele getest. Alle op deze manier geteste instrumenten waren in deze test proteïne vrij, 
behalve èèn instrument welke niet volgens voorschrift was gereinigd. Hierbij dient wel 
opgemerkt te worden dat dit slechts een indicatie is voor de afwezigheid van proteïne. Het 
instrument welke zonder voorreiniging, na de machinale reiniging nog zichtbaar vervuild was, 
zie foto’s 7 en 8, was in deze proteïnetest, zwak positief. 

3) Wanneer niet gereinigd wordt volgens voorstel Olympus, handmatige voorreiniging achterwege 
gelaten, is er na de machinale reiniging nog vervuiling zichtbaar, zie foto nr. ----. 

4) De tip van het diathermie  haakje is van een andere kunststof, wit. Het lijkt of deze witte 
kunststof de rode kleurstof uit de Test Soil absorbeert. Er blijft een licht verkleuring zichtbaar 
welke niet meer is te verwijderen, zie foto nr. ---. 

 

Conclusie. 
Het HiQ LS instrumentarium is her te bewerken volgens het voorstel van Olympus, hierbij is een goede 
ultrasone voorreiniging van groot belang. 
De gebruikte Soil Test is vergelijkbaar met de vervuiling op chirurgisch instrumentarium, welke ontstaat 
na gebruik bij patiënten. Maar niet hetzelfde, daarom zal het reinigingsproces, gedurende de eerst 10 
maal gebruik van het HiQ LS instrumentarium bij patiënten, kritisch beoordeeld worden en zal na 10 
maal gebruik weer èèn instrument worden open gezaagd voor controle van het inwendige. Gedurende 
de eerst 10 maal gebruik wordt het reinigingsproces begeleid met een evaluatie formulier, zie bijlage. 
 
 

Toetsingskader: wet- en regelgeving en publicaties. 
- Kwaliteitswet zorginstellingen, Wet van 18 januari 1996, Stb. 80, betreffende de 
  kwaliteit van zorginstellingen. 
- Wet op de medische hulpmiddelen, Wet van 15 januari 1970, Stb. 53, houdende 
  regelen met betrekking tot medische hulpmiddelen. 
- Besluit medische hulpmiddelen, Besluit van 30 maart 1995, houdende regels met 
  betrekking tot het in de handel brengen en het toepassen van medische hulpmiddelen. 
- ISO/EN 15883-5:2005 Washer-disinfectors — Part 5:Test soils and methods for 
  demonstrating cleaning efficacy of washer–disinfector. 
- RIVM rapport 265011002/2004 
  Testbevuilingen voor de beoordeling van 
  wasmachines voor chirurgische instrumenten 
  Een vergelijkend onderzoek 
  T.J.H. Orzechowski, A.C.P. de Bruijn, 
  A.W. van Drongelen, E.A.E. van Tienhoven 
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Bijlagen; 

Begeleidings/evaluatieformulier HiQ LS instrumenten 

INLEIDING 
De HiQ LS instrumenten zijn lastig te reinigen van bloedresten.  
Het VUmc (CSA, OK, DSMH) wil nagaan of het reinigingsvoorschrift leidt tot een 
schoon resultaat. Daarom is registratie en evaluatie belangrijk. 

PROCEDURE 
Analoog aan de robot armen begeleidingsformulieren wordt dit formulier steeds 
met de HiQ LS instrumenten mee gezonden. Ingevulde formulieren gaan naar 
de DSMH, deze archiveert en evalueert deze regelmatig. 

INVULLEN OP OK 

datum sessie 

 

 

.......................... 

 

• De gebruikte HiQ LS instrumenten 
zijn op OK na afloop van de ingreep 
doorgespoeld en afgespoeld met 
fysiologisch zout. 

• De HiQ LS instrumenten worden door 
de OK assistent persoonlijk 
aangeboden aan de CSA, direct na de 
OK. 

Artikel  nummer(ers)  

HiQ LS instrument(en) 

…………………… 

Naam OK assistent 

………………………… 

opmerkingen OK:  

Naam desinfectie 
medewerker 
 

 

………………………… INVULLEN OP CSA 

datum en tijdstip 

ontvangst en desinfectie 

 

 

 

…………………………….. 

 

 

datum en tijdstip 

opmaak csa en  

sterilisatie 

 

………………………… 

- De CSA medewerker op de desinfectie 
neemt het HiQ LS instrumentarium in 
ontvangst. 

- Onmiddellijk  alle interne oppervlakken 
grondig door spoelen via de 
spoelaansluiting. Tijdens het spoelen, 
de bekdelen bewegen. 

- Reinig de bekkendelen en alle 
buitenvlakken met een nylon 
reinigingsborstel en alkalisch 
reinigingsmiddel. 

- Leg het instrument in alkalisch 
reinigingsmiddel en minstens 3 
minuten ultrasoon reinigen. 

- Spoel de buitenkant van de bekdelen 
grondig. 

- Spoel de omgeving van de draaiknop 
voor de bek grondig. Tijdens het 
spoelen, de draaiknop van de bek 
meermalen ronddraaien. 

- Spoel de interne oppervlakken 
nogmaals grondig door via de 
spoelaansluiting. Tijdens spoelen de 
bekdelen meermalen bewegen. 

- Sluit het instrument aan op een 
Luerlock aansluiting van een 
belaadrek. Reinig het machinaal op 
instrumentenprogramma.   

- Teken hiernaast af dat het protocol 
gevolgd is.    

- In schone ruimte visuele controle onder 
loep.  

- Mocht tijdens de visuele controle met 
loep nog bloedresten aangetroffen 
worden: neem contact op met de 
teamleiders. 

- Teken hiernaast af dat het protocol 
gevolgd is. 

- Lever het formulier in bij de teamleider. 
 

Naam opmaak 
medewerker 
……………………… 

opmerkingen csa: 
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Samenvatting Foto’s. 
 

  
  Foto nr.1 Instrumenten vervuild met Soil Test. 

 
 
 
 
 
 
      

 
 Foto nr.2 vervuilde instrumenten na reiniging 
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 Foto nr.3 vervuild instrument na reiniging 

 

 
 Foto nr.4 vervuild instrument na reiniging 
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 Foto nr. 5 vervuild instrument na reiniging 
 
 
 
 
 
 

 
 Foto nr. 6 vervuild instrument na reiniging 
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 Foto nr. 7 vervuild instrument gereinigd zonder voorreiniging. 

 

  
 Foto nr .8 proteïnetest op instrument welke niet volledig 
  is gereinigd, zie foto nr. 7. 

  

  
 Foto nr. 9 vervuild instrument na reiniging   
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 Foto nr. 10 inwendig vervuild instrument na reiniging, open gezaagd. 

 
 
  

  
 Foto nr. 11 witte tip licht verkleurd door kleurstof uit Soil Test. 

 
 


