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Geachte gewaardeerde klant, 

Als gevolg van de coronapandemie wordt sommige medische apparatuur gedurende langere tijd niet gebruikt. Als 

ETD-machines of EDC Plus tijdelijk buiten bedrijf worden gesteld, moeten er enkele voorwaarden in acht worden 

genomen om stagnatie van water te voorkomen en de hygiënische toestand van de machines te waarborgen. 

Hieronder vindt u een overzicht.

Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger van Olympus als u nog vragen hebt.

Hamburg, 4 juni 2020

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG

Tijdelijke buitenbedrijfstelling 
van ETD of EDC Plus 

Aan alle betrokkenen

Overzicht

Machine Actie

mini ETD2

Als een miniETD2 gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, kunnen bacteriën gaan groeien, hetgeen ten 
koste gaat van de hygiënische prestaties. Olympus beveelt aan om het ZELFDESINFECTIE-programma uit te 
voeren. Voordat de machine weer wordt geactiveerd, moet deze worden gecontroleerd aan de hand van de 
onderhoudsinstructies in de gebruiksaanwijzing. Het proces hoeft niet te worden gevalideerd.

ETD4 

Als een ETD4 gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, kunnen bacteriën gaan groeien, hetgeen ten koste 
gaat van de hygiënische prestaties. Olympus beveelt aan om minstens eenmaal per werkdag het STANDAARD-
programma en minstens eenmaal per week het ZELFDESINFECTIE-programma uit te voeren. Voordat de 
machine weer wordt geactiveerd, moet deze worden gecontroleerd aan de hand van de onderhoudsinstructies 
in de gebruiksaanwijzing. Het proces hoeft niet te worden gevalideerd.

ETD-Double 

De machines moeten zijn ingeschakeld en de zelfdesinfectie moet actief zijn. Wanneer een machine langer 
dan een week buiten bedrijf wordt gesteld, moet minstens eenmaal per dag een normaal programma 
worden uitgevoerd om te garanderen dat er water door alle waterinlaatsystemen stroomt (zacht water en 
gedemineraliseerd water). Nadat de machines opnieuw worden geactiveerd, hoeft geen validatie te worden 
uitgevoerd omdat er geen aanpassingen hebben plaatsgevonden.

EDC Plus 

De fabrikant van de EDC / EDC Plus (Van Vliet Medical Supply B.V.) bevestigt dat endoscopen maximaal  
28 dagen kunnen worden bewaard conform EN 16442 voor alle endoscopen die compatibel zijn met de  
EDC / EDC Plus. De standaardinstelling in de EDC / EDC Plus is zeven dagen, maar de bewaartijd kan zonder 
verslechtering van de hygiënische resultaten worden verlengd. De landelijke of plaatselijke regelgeving moet 
desalniettemin in acht worden genomen. 

Als endoscopen op ontoereikende wijze worden bewaard of wanneer de bewaarperiode wordt overschreden, 
moeten de bewaarde endoscopen opnieuw worden gereprocesst.   
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