Protocol hersteriliseren FFP2 maskers
Toepassingsgebied: COVID-19 virus.
Hersteriliseren van de gebruikte FFP2 maskers (eendenbekmaskers) met gebruik van plasmasterilisator

1 Algemene info



CSA haalt de paarse vuilniszakken met oranje sticker en aanduiding “gebruikte eendenbekmaskers” op
in de centrale opslagplaats:
campus Bornem: oud logistiek lokaal (E0U126)
campus Rumst: wordt geleverd in SAS vuile zone CSA




Er zijn 2 plasmasterilisators:
Stericool (Getinge): deze staat in de reine zone van CSA
Sterrad (Johnson&Johnson): deze staat in lokaal V9u05

2 Procedure steriliseren van de gebruikte FFP2 maskers
2.1 Verwerking
De verwerking van de gebruikte FFP2 maskers vindt plaats in de vuile zone van CSA te campus Bornem. Zowel de
gebruikte FFP2 maskers van campus Bornem als campus Rumst worden hier gesteriliseerd.
Organisatie vuile zone CSA:









Een vuile tafel en reine tafel op voldoende afstand
Een CSA medewerker per tafel (vuile en reine CSA medewerker)
Sealtoestel op de reine tafel op temperatuur voor Tyvek zakken (lasinstrument)
Een rein transport medium voor de verpakte FFP2 maskers (transport naar de sterilisators):
o Sterrad: de mandjes met de verpakte FFP2 maskers worden geplaatst in een gesloten Belintra
kar
o Stericool: de mandjes met de verpakte FFP2 maskers worden geplaatst in een open Belintra
kar
Tyvek zakken in de benodigde afmetingen
Een plasmasterilisator stift om de FFP2 maskers te markeren
De nodige beschermingskledij voor de CSA medewerkers:
 chirurgisch masker
 beschermbril
 plastic overshort blauw met mouwen
 dubbel paar handschoenen
 zie aan- en uitkleedprocedure COVID+
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2.2 Uitvoering
1.
2.

De CSA medewerkers dragen de nodige beschermingsmiddelen
De vuile en reine tafels worden gereinigd volgens de geldende procedures binnen het ziekenhuis
omtrent oppervlakte COVID-19 (NEOFORM MED RAPID)
3. 1 reine CSA medewerker:
o houdt de Tyvek zakjes open en sealt deze zakjes onmiddellijk dmv lasinstrument, dit alvorens
een volgend zakje aan te bieden
o deponeert het verpakte FFP2 masker in het reine transportmedium (de mandjes)
4. 1 vuile CSA medewerker:
o haalt een gebruikt FFP2 masker uit de paarse vuilniszak met aanduiding “gebruikte
eendenbekmaskers”
o brengt met een plasmasterilisator stift een (bijkomend) streepje aan ter hoogte van de zijkant
van het gebruikte FFP2 masker (het rekkertje)
o plaatst het gebruikte FFP2 masker in het geopende Tyvek zakje, aangereikt door de reine CSA
medewerker
5. De vuile en reine tafels worden gereinigd volgens de geldende procedures binnen het ziekenhuis
omtrent oppervlakte COVID-19 (NEOFORM MED RAPID)
6. De CSA medewerkers volgen de uitkleedprocedure
7. De reine CSA medewerker brengt het reine transportmedium naar de sterilisator:
 Stericool: in de reine zone CSA
 Sterrad: lokaal V9u05
8. Start voor zowel Sterrad als Stericool een standaard cyclus met max. 20 maskers, 10 per niveau.
9. De gesteriliseerde gebruikte FFP2 maskers worden gestockeerd in de steriele zone van CSA in een
CLEANPACK die wordt afgesloten voor transport. Dit tot een totaal aantal van 400 gesteriliseerde
maskers bereikt wordt.
10. De gesteriliseerde FFP2 maskers worden slechts gebruikt op campus Bornem en campus Rumst wanneer
ziekenhuishygiëne een signaal geeft
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