
 

INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA AUTOMÁTICA - PALIUM™ 

INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA MANUAL - PALIUM™ 

ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVAGEM 

ATENÇÃO 

 
 

 

 

 

 

1. Após a remoção da agulha descartável, coloque a pistola na máquina de lavagem e desinfecção deixando 
a tampa aberta e com os mecanismos internos para cima. Não cubra a pistola Palium™ com outros 
instrumentos. Executar a limpeza através de uma lavagem enzimática a 43 ° C durante pelo menos 5 
minutos e uma subsequente lavagem com água a 60 ° - 80° C durante pelo menos 20 minutos. Após este 
último procedimento enxaguar o instrumento com água corrente. 

 

2. Faça uma inspeção visual detalhada para ter certeza de que não existem vestígios de qualquer resíduo. 
Se o instrumento apresenta ainda vestígios de sujidade, repita o processo de limpeza. 

 

 

1. Após a remoção da agulha descartável, coloque a pistola com a tampa aberta numa tina com água fria. 

Lavar a pistola agitando-a, puxando-a para fora e reimergindo a sob a água. Para uma limpeza interna e 

externa perfeita, a pistola deve ter o seletor do tamanho da amostra na posição correspondente a 22 mm. 
 

2. Preparar uma solução morna com um líquido de limpeza enzimático, tal como as instruções do 

fabricante, e mergulhar o instrumento durante pelo menos 30 minutos. 
 

3. Escovar todas as peças internas e externas dos instrumentos, fazendo deslizar a patilha deslizante em 

todas as posições para armar, até que ela não apresente impurezas visíveis. Injetar o detergente enzimático 

em todas as cavidades da pistola. 
 

4. Lavar bem a pistola com água corrente, verificando mais uma vez se existe qualquer impureza. 
 

 

• Use ciclos de esterilização normalmente usados pelos hospitais para instrumentos cirúrgicos reutilizáveis. 
 

• Use os controlEs biológicos corretos para validar e monitorar a realização/eficácia da esterilização. 
 

 

• Não use soluções de glutaraldeído 2% ou outras soluções bactericidas. 
 

• Não limpe com gluconato de clorexidina concentrada ou quaisquer outros agentes que contenham álcool. 
 

• Não utilize produtos de limpeza altamente ácidos ou muito alcalinos. 
 

• Não esterilize por radiação. 

PALIUM™ 



 

• Antes da esterilização, limpar e embalar corretamente a pistola Palium™. 
 

• Para a esterilização, a pistola Palium™ deve ter o seletor do tamanho da amostra na posição 

correspondente a 22mm e não engatilhada. 


