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Simboluri 

Simbol Declaraţie 

 
Producător 

 
Marcarea produselor care sunt introduse pe piaţă în conformitate 
cu directiva 93/42/CEE. 

 

Atenţie: atrage atenţia asupra necesităţii ca utilizatorul să 
consulte informaţiile importante privitoare la siguranţă din 
instrucțiunile de utilizare, cum ar fi avertizările și măsurile de 
precauție. 

 Consultaţi instrucţiunile de utilizare 

 Fragil, a se manevra cu grijă 

 
A se păstra uscat 

 
A se ţine departe de lumina soarelui 

 Numărul de catalog 

 Număr de serie 

 
Nesteril 

 
 
Utilizarea conform scopului propus 
 
Descrierea produsului & scop propus 
Endoscoapele asap sunt echipamente optice de mare precizie pentru vizualizarea 
interiorului corpului, concepute pentru utilizarea în cadrul procedurilor de 
diagnosticare sau operatorii, minim invazive, realizate cu un endoscop. 
Endoscoapele asap sunt disponibile în diverse variante (diferite 
lungimi/diametre/direcţii de privire; adecvate pentru HD/4K, Semiflex; pot fi introduse 
în autoclavă sau lichid). 
 

Denumire endoscop Domeniu de utilizare 

Laringoscop Gât 

Otoscop Urechi 

Sinuscop Sinusuri (sinusuri nazale) 

 

 

Pentru intervenţii de medicină umană endoscopul asap trebuie utilizat, 
fără excepţii, numai de medici pregătiţi corespunzător şi numai într-un 
mediu aseptic/steril. 

 
Decizia finală privind utilizarea, indiferent de domeniu (vezi tabelul 
anterior), îi revine respectivului medic curant de specialitate. 

 

Utilizarea unui endoscop asap depinde şi de starea generală a 
pacientului şi trebuie evaluată critic în acest sens de către medicul 
responsabil înaintea fiecărei intervenţii. 

 
A nu se utiliza la sistemul nervos sau la sistemul circulator central! A nu 
se la utiliza la inimă! 

 
Trebuie respectate legile şi prevederile naţionale specifice. Vă rugăm ca pentru 
indicaţii suplimentare să consultaţi literatura de specialitate. 
 
Contraindicații 
ESB - encefalopatia spongiformă bovină, aşa numita „boală a vacii nebune” 
CJK - maladia Creutzfeldt-Jakob 
EST- encefalopatia spongiformă transmisibilă 
VCJK - variantă a maladiei Creutzfeldt-Jakob 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcaje 

Marcaj Declaraţie 

asap Producător 

autoclave 
134°C/273°F Sterilizabil cu abur la 134°C resp. 273°F 

soakable Poate fi introdus în lichid 

HD Adecvat pentru sisteme de cameră HD 

4K Adecvat pentru sisteme de cameră 4K 

0°, 30°, 70° … Direcţia privirii 

Cod de culoare la 
racord pentru 
sursă de lumină 

Direcţia privirii: 
verde = 0° 
negru = 12°/15°/20°/45° 
roşu = 30° 
galben = 70° 
albastru = 90° 

Semiflex Endoscoape care permit o mai mare încovoiere a tijei 

 
Accesorii 
Accesorii standard: 
• Adaptor racord pentru sursă de lumină Storz/Olympus, Wolf 
• Manşon de protecţie (pentru toate endoscoapele asap cu diametrul tijei mai mic 

de 5 mm) 
Accesorii opţionale: 
• Cameră CCD şi adaptor TV 
• Surse de lumină, cablu de lumină rece, diverse adaptoare 

 
Instalare 

 

①Adaptor racord pentru sursă de 
lumină Storz/Olympus 

② Adaptor racord pentru sursă de 
lumină Wolf 

③ Racord pentru sursă de lumină 
ACMI 

④ Cuplaj instrumente 
⑤ Pâlnie oculară 
 

 
Conectarea camerei: 
Fixaţi pâlnia oculară în adaptorul TV al camerei. Setaţi claritatea imaginii şi, eventual, 
dimensiunea acesteia la adaptorul TV. 
Racord pentru sursă de lumină: 
Endoscopul asap poate fi conectat la surse de lumină uzuale cu ajutorul cablurilor de 
lumină rece. În acest sens, de la racordul pentru sursă de lumină pot fi deşurubate 
manşoanele Storz/Olympus şi Wolf şi, dacă este necesar, sunt disponibile şi alte 
adaptoare de racord pentru sursă de lumină. 
 

 

Lumina reprezintă energie care, dată fiind opacitatea ridicată, 
încălzeşte endoscopul. În funcţie de tipul sursei de lumină, este posibil 
ca temperatura capătului distal sau al racordului pentru sursă de lumină 
să depăşească 41°C. Din cauza temperaturilor ridicate de la suprafaţă 
pot rezulta deteriorări permanente ale ţesuturilor pacientului sau ale 
utilizatorului. Din acest motiv, distanţa de siguranţă faţă de ţesuturi 
trebuie să fie de 5 mm. 
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Înaintea utilizării 
Controlaţi endoscopul asap imediat după primire şi înaintea fiecărei utilizări, pentru a 
verifica funcţionarea şi existenţa unor eventuale deteriorări. 
 

 

La livrare endoscopul asap nu este steril. Curăţaţi şi sterilizaţi/dezinfectaţi 
endoscopul înaintea fiecărei utilizări, conform instrucţiunilor de 
reprelucrare! 

Toate suprafeţele trebuie să fie 
netede şi curate, fără zgârieturi şi 
crestături. 

→ 
Zgârieturile şi crestăturile pe sondă, 
resp. pe capătul distal sau proximal pot 
indica posibile deteriorări. 

Priviţi în endoscop, la lumină 
naturală, din capătul proximal şi 
rotiţi-l în jurul axei longitudinale. 

→ 
Deteriorările sistemului optic pot cauza o 
imagine neclară sau pierderea completă 
a acesteia. 

Conectaţi cablul de lumină rece la 
racordul pentru sursă de lumină al 
endoscopului şi porniţi sursa de 
lumină. 

→ 

Iluminarea suficientă este asigurată dacă 
lumina care iese pe la capătul distal 
formează un punct luminos uniform, fără 
zone întunecate. 

 
Indicaţii de utilizare speciale 
Endoscoapele asap corespund celor mai înalte standarde de calitate. Manevraţi 
întotdeauna endoscopul asap cu maximă atenţie. 
 

 
Solicitările mecanice, de ex. căderea sau prinderea de capătul distal al 
endoscopului pot duce la deteriorarea sau distrugerea acestuia! 

 
Endoscoapele asap pot fi utilizate numai de personal calificat. 

 
Vă recomandăm ca la fiecare utilizare a endoscopului, să aveţi la îndemână un 
endoscop de schimb. Astfel, în caz de defecţiune, reduceţi riscurile în derularea 
operaţiei sau în activitatea de diagnosticare şi, în plus, preveniţi potenţiale erori. 
asap endoscopic products GmbH nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru daune 
sau daune conexe rezultate în urma nerespectării instrucţiunilor de utilizare, a 
manevrării necorespunzătoare sau a utilizării greşite a endoscoapelor asap. 
 
 
 
 
Avertismente de natură generală 

 
La livrare endoscoapele asap nu sunt sterile şi trebuie curăţate şi 
sterilizate înainte de prima şi de orice altă utilizare următoare! 

 

Instrucţiunile prezentate mai jos au fost validate de către producătorul 
dispozitivului medical pentru pregătirea şi pentru reutilizarea acestuia. 
Persoanei care realizează reprelucrarea îi revine responsabilitatea ca 
prin procedura de reprelucrare, cu dotarea, materialul şi personalul 
utilizat în echipamentul de reprelucrare respectiv, să obţină rezultatul 
dorit. În acest sens sunt necesare verificarea şi/sau validarea şi 
monitorizarea de rutină a proceduri! 

 

În scopul evitării contaminării încrucişate, u este permis transportul 
endoscoapelor împreună cu alte aparate şi instrumente! Ele pot fi 
manevrate în acelaşi recipient numai dacă toate endoscoapele sunt 
fixate individual şi nu au contact unele cu altele! 

 
Curățarea/sterilizarea necorespunzătoare poate provoca infecţii sau 
deteriorarea endoscopului! 

 
Endoscoapele asap cu eticheta „soakable” nu trebuie sterilizate cu abur 
într-o autoclavă! 

 
Alte avertismente specifice sunt disponibile în secţiunea corespunzătoare din 
instrucţiunile de reprelucrare şi sunt marcate cu un simbol de avertizare. 
 
Limitări în ceea ce priveşte reprelucrarea 
Durata de viaţă a produsului este determinată în esenţă de uzura şi deteriorarea 
provocate prin utilizare. Reprelucrarea repetată are doar o influenţă redusă asupra 
duratei de viaţă a produsului. asap a demonstrat utilizarea sigură a endoscoapelor 
după până la 50 de cicluri de pregătire. Este posibil un număr mult mai mare de 
reprelucrări. Finalul duratei de viaţă a produsului este stabilită în cele din urmă prin 
măsurile descrise în capitolul „Întreţinere, control şi verificare”. 
 

Instrucţiune 
Prima tratare în locul de utilizare 
Desfaceţi endoscopul de adaptorul TV şi racordul pentru sursă de lumină. 
 
Pentru i împiedica apariţia coroziunii, precum şi uscarea reziduurilor, imediat după 
utilizare endoscopul trebuie: 
• clătit cu apă rece 
• şters până la uscare 
 
În nici un caz nu introduceţi endoscopul în soluţie cu sare de bucătărie şi nu îl spălaţi 
cu aceasta, pentru a evita apariţia coroziunii. 
 

 
Endoscopul trebuie supus imediat procesului de curăţare. Dacă acest lucru nu este 
posibil, introduceţi endoscopul în apă rece, timp de max. 60 minute. 
 
Pregătire înainte de curăţare 
 

 
Clătiţi bine endoscopul, în jet de apă rece. 
 
Îndepărtaţi depunerile solide de pe endoscop cu o perie moale. 
 
 
Curăţare manuală 
Pentru endoscoapele asap nu este prevăzută curăţarea manuală! 
 
Curăţare mecanică 
 

 
Endoscoapele asap sunt adecvate pentru curăţare mecanică în aparate de curăţare 
şi dezinfectare conform seriei de standarde ISO 15883 şi au fost validate cu un astfel 
de aparat. 
 
•  Poziţionaţi endoscopul în suportul de încărcare 
•  Începeţi procesul de curăţare 
•  Clătire preliminară – mediu: apă de la robinet / temperatură: 10-30°C / 

durată: 1 minut / evacuaţi apa 
 

• Curăţare – mediu: apă de la robinet / substanţă de curăţare: 
neodisher MediClean forte / dozare 0,05% / temperatură: 55°C / durată: 
10 minute / evacuaţi apa 
 

• Durată: 1 minut / evacuaţi apa 
 

• Clătire – mediu: apă de la robinet / temperatură: 10-30°C / durată: 
1 minut / evacuaţi apa 

 
 
Dezinfectarea 
Dezinfectare termică – mediu: apă complet desalinizată / temperatură: 90-93°C / 
durată: min. 5 minute / evacuaţi apa 
 
Aveţi în vedere cerinţele naţionale specifice în ceea ce priveşte valoare A0! 
 
Uscare 
Uscare – temperatură: 95-100°C / durată: min. 25 minute 
 

 
Control şi întreţinere 
Atingeţi endoscopul şi componentele numai cu mâinile bine curăţate şi dezinfectate. 
 
Verificare vizuală: 
 
• resturi de impurităţi 
• reziduuri de la substanţele de curăţare 
• deteriorări 
• muchii ascuţite 
• componente desprinse sau lipsă 
• suprafeţe dure sau zgârieturi 
• lizibilitatea inscripţiilor 
•  straturile de acoperire de pe suprafeţele optice (obiectiv, ocular, racord 

de conductor optic). 
 
 
Aceste trebuie îndepărtate înainte de sterilizare, în caz contrar vor mai putea fi 
îndepărtate doar cu greutate. Depunerile pot fi îndepărtate cu un tampon de vată curat, 
înmuiat în apă distilată sau isopropanol 70%. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Utilizarea necorespunzătoare poate duce la infecţii şi la afectarea 
pacientului sau la deteriorarea endoscopului! 

 

Nu introduceţi endoscopul în apă fierbinte (> 40°C) sau substanţe de 
curăţare care fixează proteinele (de ex. alcool, aldehide) şi nici nu îl 
clătiţi cu astfel de substanţe, deoarece se poate ajunge la fixarea 
reziduurilor, fapt care afectează ulterior efectul curăţării. 

 
Pentru protecţia contra infecţiilor purtaţi mănuşi de protecţie şi ochelari 
de protecţie! 

 
Endoscoapele asap nu pot fi curăţate în baie de ultrasunete, deoarece 
este posibilă deteriorarea endoscopului! 

 
 

Lăsaţi endoscopul să se răcească la temperatura ambiantă. Răcirea 
mai rapidă cu aer comprimat poate duce la deteriorarea endoscopului! 
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Verificarea funcţionării: 
• Ţineţi capătul distal în lumină şi verificaţi zona de fibre de la racordul de 

conductor optic – doar max. 1/3 din zona de fibre poate fi înnegrită (ca 
urmare a ruperii fibrelor). 

 
• Ţineţi capătul distal în lumină şi priviţi prin pâlnia oculară – nu trebuie să 

se poată remarca neclaritate, impurităţi sau orice alt defect al imaginii. 
 
Ambalare 
Ambalaţi endoscopul într-un ambalaj de sterilizare adecvat (de ex. folie de sterilizare, 
recipient rigid, reutilizabil). 
 
Sterilizare 

 
Nu sterilizaţi niciodată endoscoape necurăţate! Succesul unei sterilizări 
depinde de curăţarea anterioară! 

 
Endoscoapele asap sunt adecvate pentru sterilizare cu căldură umedă (sterilizare cu 
abur) conform seriei de standarde ISO 17665 şi au fost validate cu o autoclavă 
corespunzătoare. 
Alte proceduri de sterilizare nu au fost validate de către asap! Responsabilitatea 
pentru utilizarea unor alte metode sterilizare îi revine persoanei care realizează 
reprelucrarea! 
 
Descrierea procedurii: 
• Sterilizare cu abur prin procedură fracţionată în vid conform DIN EN 285 
• Temperatură: min. 132°C – max. 137°C 
• Interval de menţinere a temperaturii: min. 4 – max. 30 minute 
• Uscare: min. 10 minute 
• Endoscoapele sterilizate trebuie lăsate să se răcească în ambalajul 

pentru articole sterile, la temperatura ambiantă. Evitaţi expunerea la rece. 
 
Depozitare 
Endoscoapele sterilizate trebuie depozitate în ambalajul pentru articole sterile, 
protejate de umiditate, variaţii de temperatură, praf şi efectul direct al razelor soarelui. 
 
Garanţie 
Acordăm garanţie completă în cazul defectelor de producţie şi de calitate. În cazul 
unor deficienţe evidente, cauzate de erori de fabricaţie sau de utilizarea unor materiale 
deficiente, produsele vor fi refăcute sau înlocuite gratuit. 
Pentru deteriorări cauzate de manevrarea necorespunzătoare, cum ar fi efectul unor 
factori mecanici, cădere etc., nu se acordă garanţie. Reparaţiile efectuate de către 
persoane neautorizate duc la pierderea garanţiei. 
 
Reparaţie/returnare 
Endoscoapele asap pot fi reparate numai de către asap sau de către unităţi autorizate 
asap! 
 
Pentru protejarea lucrătorilor, endoscoapele trebuie reprelucrate înainte de trimiterea 
către unitatea de reparaţie. 
 
Trimiteţi endoscoapele într-un ambalaj de protecție adecvat, cel mai bine în ambalajul 
original. 
 
Eliminarea 
Toate endoscoapele asap pot fi eliminate împreună cu deşeurile medicale normale, 
cu respectarea cerinţelor de igienă în vigoare. În acest sens trebuie respectate legile 
şi directivele naţionale specifice. 
Endoscoapele care nu mai pot fi reparate pot fi retrimise producătorului, curăţate şi 
sterilizate/dezinfectate, cu dovadă scrisă a eliminării, într-un pachet cu francatură 
plătită cu menţiunea „Reparaţie”. 
 
Pentru întrebări suplimentare vă rugăm să vă adresaţi distribuitorului. 
 
 
 
 

 

asap 
endoscopic products GmbH 
Stöckmatten 19 

79224 Umkirch, Germania 
 

 


