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PAINDUVATE ENDOSKOOPIDE PUHASTAMISE JA 

DESINFITSEERIMISE JUHEND 

 

 

EESMÄRK 

 

Käesoleva juhendi eesmärk on kehtestada patsiendi ja personali ohutuse tagamiseks ühtsed 

nõuded painduvate endoskoopide puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. 

 

VASTUTUS 

 

Juhend kehtib kõikides Kliinikumi struktuuriüksustes ja on mõeldud personalile, kes on 

seotud endoskoopiliste protseduuride teostamisega, endoskoopide puhastamise ja 

desinfitseerimisega. Juhendi täitmise eest vastutavad struktuuriüksuste juhid. Käesoleva 

juhendi täitmist kontrollib infektsioonikontrolli teenistus. 

 

1. MÕISTED 

1.1. Painduvad endoskoobid on kõik taaskasutatavad endoskoobid, mida kasutatakse 

õõnesorganite uurimiseks (gastroskoop, koloskoop, duodenoskoop, sigmoidoskoop, 

bronhoskoop, larüngoskoop, nasofarüngoskoop, tsüstoskoop, enteroskoop jt).  

1.2. Endoskoopide puhastamine on orgaanilise materjali ja keemiliste jääkide mehhaaniline 

eemaldamine seadmete sise- ja välispindadelt vee ja detergendi lahusega. 

1.3. Endoskoopide desinfitseerimine on endoskoobi pinna olevate mikroorganismide 

surmamine. 

1.4. Endoskoobi steriliseerimine hävitab endoskoobi pinnalt kõik mikroorganismid k.a 

eosed. 

1.5. Endoskoobi korduvkasutatavad äravõetavad osad on aspireerimis-, õhu/vee- ja 

biopsiaklapp.  

 

2. ÜLDISED NÕUDED 

2.1. Protseduurituba 

2.1.1. Endoskoopia protseduuritoa pindala peab olema vähemalt 18 m
2
. 

2.1.2. Protseduuritoa ventilatsioon peab tagama ≥6 õhuvahetust tunnis, bronhoskoopia 

protseduuritoas  ja protseduurijärgsetes taastumisruumides ≥15 õhuvahetust tunnis. 

Bronhoskoopia protseduurituba on negatiivse õhurõhuga. Väljuv õhuvool peab 

olema suunatud kas otse väliskeskkonda või läbima enne taasringlusse suunamist 
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HEPA filtrite süsteemi. Ventilatsioonisüsteemi töökorrasoleku igapäevase kontrolli 

ning dokumenteerimise eest vastutab tehnikateenistuse juht. 

2.1.3. Protseduuritoa kõik saastunud pinnad tuleb koheselt puhastada ja desinfitseerida 

selleks ette nähtud vahendiga nähtava saastumise korral ning pärast iga patsienti. 

2.2. Puhastusruum  

2.2.1. Endoskoopide puhastamiseks on nõutav eraldi ruum. Eelistatavalt peaks ruum 

asuma protseduuritoa vahetus läheduses ning olema eraldatud „puhtaks“ ja 

„mustaks“ piirkonnaks. Puhastusruumi „mustas“ piirkonnas teostatakse lekketest 

ning sisekanalite harjamine ja loputamine. Puhastusruumi „puhas“ piirkond on 

desinfektsiooni ala. 

2.2.2. Puhastusruum peab olema varustatud nõuetele vastava ventilatsiooniga (≥6 

õhuvahetust tunnis), et kaitsta personali toksiliste kemikaaliaurude eest. 

2.3. Hoiuruum 

Endoskoope tuleb hoiustada rippuvas asendis spetsiaalses kuivatuskapis eraldi asuvas 

hoiuruumis, mis peab olema puhas, kuiv ja varustatud ventilatsiooniga. 

 

2.4. Kätehügieen 

Kätehügieen toimub vastavalt Kliinikumi kätehügieeni juhendile (JKL-98). Puhta 

endoskoobi käitlemisel tuleb alati kasutada puhtaid kindaid. 

 

2.5. Isikukaitsevahendid 

2.5.1. Endoskoopide puhastamisega seotud personal peab kasutama nõuetele vastavaid 

isikukaitsevahendeid kogu endoskoopide puhastamise ja desinfitseerimise protsessi 

ajal. 

2.5.2. Personali isikukaitsevahenditeks on kaitseprillid/kaitseekraan, ühekordselt 

kasutatav kirurgiline mask või respiraator, veekindel kittel või kilepõll koos 

kätistega ja kindad. Bronhoskoobi puhastamisel peab personal kasutama 

respiraatorit (FFP2, N95) kogu protseduuri vältel. Isikukaitsevahendeid tuleb 

kasutada vastavalt Kliinikumi mikroorganismide haiglasisese leviku vältimise 

juhendile (JKL-52).  

2.6. Mikroorganismide haiglasisese leviku vältimine 

Kõikide patsientide puhul peab rakendama standardabinõusid ning vajadusel täiendavaid 

isolatsiooniabinõusid vastavalt juhendile (JKL-52). 

 

2.7. Dokumentatsioon 

Iga endoskoopiline protseduur tuleb registreerida „Endobase“ süsteemis, kus lisaks 

üldistele andmetele peab kajastuma ka endoskoobi puhastamisviis (desinfektsioon 

automaatpesumasinas või käsitsi) ning endoskoobi number. 

 

3. ENDOSKOOPIDE PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE 

Endoskoopide puhastamine sisaldab eelpuhastust, lekketesti ja sisekanalite harjamist. 

Puhastamise mittekorrektne läbiviimine vähendab järgneva desinfektsiooni või 
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sterilisatsiooni efektiivsust. Enne puhastamist tuleb eemaldada kõik äravõetavad osad. 

Äravõetavad osad hoida kuivana ja puhtana. Endoskoope desinfitseeritakse 

automaatpesumasinas. Desinfitseerimiseks sobivad ained, millel lisaks virutsiidsele, 

bakteritsiidsele ja fungitsiidsele toimele on ka sporitsiidne toime. Endoskoopide 

puhastamiseks ja desinfitseerimiseks võib kasutada ainult tootja poolt lubatud ning 

infektsioonikontrolli teenistusega kooskõlastatud aineid. 

 

3.1. Endoskoopide eelpuhastus 

3.1.1. Eelpuhastus toimub koheselt pärast endoskoopilist protseduuri protseduuritoas. 

Endoskoop pühkida üle detergendi lahusega immutatud ühekordse puhta kiuvaba 

lapiga. Pühkida tuleb proksimaalse otsa poolt distaalse otsa suunas. Endoskoop 

ühendada aspiraatoriga. Seejärel asetada endoskoobi distaalne ots detergendi 

lahusega täidetud anumasse ja aspireerida lahus läbi töö- ja aspiratsioonikanalite. 

Kanalist väljuv detergendi lahus peab olema visuaalselt puhas, minimaalselt 250 

ml. Seejärel vaheldumisi aspireerida õhku ja vett. Vaheldumisi detergendi lahuse 

ning õhu aspireerimine on palju efektiivsem kui üksnes lahuse aspireerimine. 

Protseduuri korrata mitu korda.  

3.1.2.  Endoskoobi kanalite loputamiseks aspireerida kanalitesse kraanivett. Detergendi 

lahus ja loputusvesi vahetada peale iga protseduuri ning anumad tuleb puhastada 

ja desinfitseerida. 

3.1.3. Esimesel võimalusel transportida endoskoop puhastusruumi. Transpordi ajal tuleb 

endoskoopi hoida kaanega suletud mahutis või kaetult protseduuride laual ning 

vältida võimalikku keskkonna ja personali saastumist. Endoskoobi transportimine 

käes ei ole lubatud. 

 

3.2. Endoskoobi lekketest 

3.2.1.   Enne sisekanalite harjamist peab veenduma endoskoobi kanalite ja katete õhu- ja 

veepidavust lekketestriga. 

 

3.3. Sisekanalite harjamine 

3.3.1.   Sisekanaleid tuleb harjata enne endoskoopide desinfitseerimist. 

3.3.2.   Harjamine toimub puhastusruumi „mustas“ piirkonnas.  

3.3.3. Sisekanalite harjamist tuleb alustada esimesel võimalusel pärast endoskoobi 

kasutamist.  

3.3.4. Kõiki kanaleid harjata kraanivees (allpool vedeliku pealispinda) vältimaks 

keskkonna saastamist pritsmetega.  

3.3.5. Enne sisekanalite harjamist kontrollida, et kanalisse sisestatakse alati puhas ning 

õige suurusega hari. Hari ei tohi olla kulunud või defektiga. Kulunud harjaga ei 

ole võimalik efektiivselt puhastada ning see kahjustab endoskoobi kanaleid. 

Ühekordseid puhastusharju kasutada ühekordselt. Korduvalt kasutatavad 

puhastusharjad tuleb töödelda ultrahelivannis ja steriliseerida pärast igat 

kasutamist. Puhtad harjad hoida kuivalt ja kaitstult saastumise eest. 

3.3.6. Duodenoskoobi distaalses otsas olev tangidetõstuk (albaran) harjata nii 

avatud/tõstetud asendis kui ka suletud/langetatud asendis, selleks ette nähtud 
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harjaga. Visuaalselt kontrollida tangidetõstuki puhtust avatud/tõstetud asendis ja 

suletud/langetatud asendis. Parema ülevaate saamiseks võtta kasutusele 10 kordse 

suurendusega suurendusklaas. 

3.3.7. Puhastusaine lahus vahetada peale iga protseduuri ning anum tuleb puhastada ja 

desinfitseerida. 

 

3.4. Loputamine 

Pärast harjamist loputatakse sisekanaleid ja välispinda kraaniveega. Duodenoskoopi 

loputada tangidetõstuki nii avatud/tõstetud asendis kui ka suletud/langetatud asendis 

korduvalt. 

 

3.5. Endoskoopide desinfitseerimine 

Endoskoobi desinfitseerimine, loputamine ja kuivatamine peab toimuma 

automaatpesumasinas. Pesumasinat kasutada vastavalt tootjapoolsetele nõuetele. Peale 

endoskoobi pesumasinast väljavõtmist kuivatada täiendavalt kõik sisekanalid suruõhuga. 

Suruõhu rõhk ei tohi ületada endoskoobi tootja poolt lubatud väärtust. 

 

3.6. Käsitsi desinfitseerimine 

3.6.1. Käsitsi desinfektsiooni kasutatakse ainult pesumasina rikke korral. 

3.6.2. Personali ohutuse tagamiseks on soovitatav kasutada nitriilkindaid.  

3.6.3. Asetada endoskoop desinfektsioonilahusesse. Jälgida, et endoskoop oleks 

täielikult lahusega kaetud. Õhumullide eemaldamiseks süstida kanalitesse 

desinfektsioonilahust.  

3.6.4. Desinfektsioonilahuse kontsentratsioon, temperatuur ning instrumentide 

leotamisaeg on kindlaks määratud tootjapoolsetes juhistes.  

3.6.5. Desinfektsioonilahust vahetada üks kord päevas. Desinfektsioonilahuse nähtava 

saastatuse, sette ning väljaheitega kokkupuute korral tuleb koheselt välja 

vahetada. Anum puhastada. 

3.6.6. Loputamine 

3.6.6.1. Peale desinfektsiooni eemaldatakse desinfektsioonilahus kraaniveega 

endoskoobi kanalitest ja välispindadelt intensiivse loputamise teel. 

Viimaseks loputamiseks kasutatakse ainult steriilset vett. Sisekanalite 

loputamine peab toimuma süstimise teel.  

3.6.6.2. Duodenoskoopi loputada tangidetõstuki nii avatud/tõstetud asendis kui ka 

suletud/langetatud asendis korduvalt.  

3.6.7. Kuivatamine 

Endoskoobi kõik sisekanalid tuleb kuivatada suruõhuga. Suruõhu tugevus ei tohi 

ületada endoskoobi tootja poolt lubatud väärtust. Endoskoobi kõik välispinnad 

pühkida õrnalt puhta ühekordse kiuvaba lapiga. 

 

3.6.8. Kontrollimine 
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Endoskoobi kõik pinnad ja duodenoskoobi tangidetõstuk kontrollida visuaalselt 

peale töötlemist ning silmaga nähtava orgaanilise materjali olemasolul korrata 

kogu töötlemisprotsessi algusest. Parema ülevaate saamiseks võtta kasutusele 10 

kordse suurendusega suurendusklaas. 

 

4. HOIUSTAMINE 

4.1. Endoskoop ja äravõetavad osad hoiustatakse eraldi. Äravõetavad osad hoida kuivana ja 

puhtana. 

4.2. Endoskoope tuleb hoiustada rippuvas asendis spetsiaalses kuivatuskapis hoiuruumis, 

mis peab olema puhas, kuiv ja varustatud ventilatsiooniga. 

4.3. Endoskoopi ei tohi hoiustada kandekohvris, kuna kandekohvrit ei saa puhastada ega 

desinfitseerida. 

4.4. Endoskoopi, mida on hoiustatud spetsiaalses kuivatuskapis 7 päeva või kauem, tuleb 

uuesti puhastada ja desinfitseerida.  

4.5. Puhta endoskoobi käitlemisel peab personal kandma puhtaid kindaid. 

 

5. ENDOSKOOPIDE MIKROBIOLOOGILINE UURIMINE 

5.1.   Iga kasutusel olevat endoskoopi tuleb uurida mikrobioloogiliselt vähemalt kaks korda 

 aastas. 
5.2.  Iga kasutusel olevat duodenoskoopi tuleb uurida mikrobioloogiliselt kas üks kord kuus 

või peale iga 60 ERCP protseduuri.  
5.3. Positiivsete külvivastuste korral tehakse kordusuuring peale endoskoobi puhastamist ja 

desinfitseerimist. 
5.4. Mikrobioloogiliselt on soovitatav testida ka tehnilise hoolduse läbinud endoskoopi. 
5.5. Orgaanilise materjali olemasolu endoskoobi kanalites võib kontrollida kasutades ATP 

meetodit. 
5.6. Mikrobioloogiliste uuringute läbiviimise eest vastutavad struktuuriüksuste juhid. 
5.7. Mikrobioloogilist uuringut tehakse vastavalt juhendile (JÜLMI-7.1.3.30).  

 

 

 

VIITED 

 

Kätehügieeni juhend JKL-98 

Mikroorganismide haiglasisese leviku vältimise juhend JKL-52 

Endoskoopide puhtuse kontroll JÜLMI-7.1.3.30 

 


