COVID-19 Recomendações de limpeza e desinfeção
do Symphony em hospitais
O vírus causador da COVID-19 e outros coronavírus humanos endémicos (HCoV) podem persistir em
superfícies como o metal, o vidro ou o plástico durante até 3 dias, mas a transmissão do vírus pode ser
evitada através da limpeza e do uso de desinfetantes.

Recomendações de limpeza e desinfeção
Passo 1

Passo 2

Passo 3

Apenas pessoal autorizado pode
entrar na zona de limpeza e manutenção.

Todo o pessoal deve respeitar uma
higiene rigorosa das mãos antes de
entrar e sair da área designada,
lavando regularmente as mãos
durante, pelo menos, 20 segundos e
usando desinfetante para as mãos nos
postos de trabalho.

Todo o pessoal encarregue da
limpeza, descontaminação e manutenção dos extratores de leite deve
usar equipamento de proteção
individual (EPI).

Que equipamento de proteção pessoal deve ser usado?
Medida

Comentário

Lavar regularmente as mãos durante, pelo
menos, 20 segundos com água quente limpa
e sabão. Secar as mãos com toalhetes de
papel descartáveis limpos. Finalmente, usar
desinfetante para as mãos.

O desinfetante para as mãos só deve ser usado depois
de estas terem sido lavadas.

Usar uma proteção facial/ocular.

Para proteger os olhos e a face de salpicos e projeções,
nomeadamente para evitar o contacto do desinfetante
com os olhos ou os óculos.

Usar luvas descartáveis, não estéreis, sem
látex.

Confirmar que todas as feridas abertas são protegidas
com pensos ou fita adesiva impermeáveis. É uma
proteção adicional contra o desinfetante e contra
qualquer potencial carga microbiológica.

References: 1 van Doremalen N et al. Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med. 2020; 10.1056/NEJMc2004973. 2 Medela Internal Policy (2019) Handling and
Decontamination of Returned Products 3 Medela Internal Validation Report (2019). 4 US Environmental Protection Agency. List N: Disinfectants for Use Against SARS-CoV-2. 2020. 5 European Centre for Disease
Prevention and Control. Interim guidance for environmental cleaning in non-healthcare facilities exposed to SARS-CoV-2. 2020.
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Em caso de discrepância com os requisitos do hospital, estes prevalecem sobre as recomendações da Medela

Limpeza e desinfeção de extratores de leite Symphony
Para limpar — limpar o extrator de leite com um pano limpo e apenas
húmido (não molhado). Usar água potável e um líquido de lavagem
comum ou um detergente não abrasivo. Esperar 5 minutos e, depois,
deixar secar ao ar.

Para desinfetar — limpar a carcaça do extrator de leite com um pano
limpo e apenas húmido (não molhado). Pode ser usado um desinfetante
à base de álcool (no mínimo, a 70%). Esperar 5 minutos e, depois,
deixar secar ao ar.

Na página da Medela consagrada à COVID-19, é apresentada uma lista de desinfetantes aprovados para o Symphony, que, segundo
os respetivos fabricantes, são comprovadamente eficazes contra o SARS-COV-2.
O hospital é obrigado a verificar a adequação dos desinfetantes de superfície para dispositivos médicos, verificando as informações
fornecidas pelo fornecedor e / ou através de um teste.
As instruções de uso e informações de segurança do fornecedor de desinfetantes de superfície para dispositivos médicos devem
sempre ser seguidas.

Recomendações de limpeza e desinfeção
Consulte a política do hospital para limpar
equipamentos para serem usados por vários
pacientes. Métodos alternativos de processamento podem ser igualmente adequados.

Limpar

Equipamentos, operadores, agentes de
limpeza e procedimentos contribuem para a
eficácia do processamento. O estabelecimento de saúde deve garantir que a aplicação em dispositivos médicos seja seguro
para o uso.

Limpar

3. Com um pano húmido, limpar cuidadosamente a pega e a tampa. Limpar muito bem o
botão assim como a área interna.

Limpar

6. Retirar o suporte dos biberões e lavar com
água quente e detergente. Depois, enxaguar e
secar.

4. Limpar muito bem todo o painel de
comando com um pano húmido.

Desinfetar

Limpar

5. Limpar muito bem o cabo elétrico com um
pano húmido.

Nota: De acordo com a EN ISO 17664,
continua a ser responsabilidade do
processador garantir que o processo
realizou-se usando equipamentos, materiais
e pessoal na instalação adequada para
alcançar os resultados desejados.
Da mesma forma, qualquer desvio pelo
processador das instruções fornecidas devem
ser adequadamente avaliadas a eficácia e
potenciais consequências adversas.
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Limpar

2. Usar detergente para limpar as superfícies
externas do extrator de leite. Esperar 5 minutos
e, depois, deixar secar ao ar.

7. Desinfetar com um pano ou outro produto
desinfetante aprovado. Deixar secar ao ar.
Seguir as etapas 2 a 8 para desinfetar a caixa,
o extrator, o cabo e o suporte dos biberões.

Retirar as luvas conforme as diretrizes aplicáveis aos EPI. Lavar imediatamente as mãos. Colocar os panos, os toalhetes e as luvas num saco plástico e
selá-lo ou fechá-lo. Estes sacos devem ser por sua vez ensacados e eliminados diariamente.
Estas Quick Card não substituem as Instruções de uso originais. Consulte as Instruções de uso do Symphony para obter informações mais
detalhadas. Em caso de discrepâncias de limpeza e desinfecção, as do hospital prevalecerão sobre as recomendações da Medela.
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1. Lavar as mãos durante, pelo menos, 20
segundos com sabão e água quente. Secar.
Usar luvas e EPI.
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