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Doelstelling 
Duidelijk maken hoe een wasmachine moet worden gestart en beladen. 

 

Definities en afkortingen 
Zie apart blad 

 

ARBO en Milieu 
Bij het beladen worden er instrumenten sets getild deze zijn maximaal 8 kilo zwaar. Het is van belang 
dat hierbij een goede tilhouding aangenomen wordt. Ook wordt er gewerkt met chemicaliën als 
wasmiddelen, alcohol, aceton en zuur. Er dient gelet te worden op het kiezen van een werkmethode 
welke voorkomt dat er schadelijke stoffen ingeademd kunnen worden (niet vernevelen). Ook kunnen 
de te verwerken materialen besmet zijn met diverse soorten besmettingen. Om deze reden moet men 
bij het werken altijd uitgaan dat materiaal potentieel besmet is. Daarom moet het beschikbare 
beschermingsmateriaal altijd gebruikt worden.  

 

Werkwijze 

Kleding: 
In deze ruimte is beschermende kleding verplicht over de normale bedrijfskleding. 

� Huishoud handschoenen 

� Schort 

� Donkere apart schoeisel 

� Bril of spatscherm 

� Mondmasker 

� Dichte, donker gekleurde schoeisel  

Controles 
Controleer elke dag voor het begin van werkzaamheden 

1. Controle van de printers op aanwezigheid van papier en goede werking. 

2. Controle of de bedieningsdisplay op het “start”menu staat 

3. Controleer of de deurpakkingen nog in goede staat zijn en in de sponning zitten. 



4. Controleer of er nog voldoende was en naspoelmiddel in de cans zit. 

Belading: 
• Instrumenten en netten mogen pas op de belaadwagen worden geplaatst als deze het 

voorreinigingsproces hebben doorlopen. 

• Alle instrumenten komen open dakpansgewijs in de netten te liggen.  

• De netten mogen niet te vol zijn i.v.m. spoelschaduwen 

• Lege flessen e.d. moeten met de open zijde naar beneden worden geplaatst. 

• Lamphandvatten dienen rechtop in de houder van de belaadwagen geplaatst te 
worden. 

• Kommetjes en nierbekkens op de kop in een apart net plaatsen . 

• Holle instrumenten plaatsen aan de desbetreffende header. 

• Kleine instrumentjes of onderdelen van instrumenten moeten in kleine gesloten korfjes in de 
wasmachine. 

• Zet de netten naast elkaar in de beladingwagen. (nooit netten stapelen) 

Bediening: 
1. Belaadwagen in de wasmachine zetten. Let op dat de witte platte kunstofvoet altijd als 

eerste in de wasmachine gaat! Deze zit onderaan de belaadwagen. 

2. Sluit de deur met functietoets F1 

3. reset de machine met F8 (keus is F8 en F2 druk nooit op F2 want dan gaat de 
machine printen dit duurt 15 minuten) 

4. Kies vervolgens een programma uit de keus op het beeldscherm. 

F1 deur openen en sluiten 

F2 Instrumenten 

F3 Anesthesie materialen (slangen e.d.) 

F4 Klompen  

Enz. 

5. Druk op het gekozen programma, het proces verloopt nu automatisch. Na een goed 
verloop zal de deur aan de ontlaadzijde open gaan. 

Belangrijk/problemen: 
� Als de deur aan de belaadzijde (vuile ruimte) dicht is dan staat de deur aan de 

ontlaadzijde (schone ruimte) open voor ontladen. Ontlaad in dit geval de machinewagen 
en plaats deze terug in de wasmachine. Doe hierna de deur dicht. De deur aan de 
belaadzijde (vuile ruimte) gaat vanzelf open. Hierna kan de bovenstaande procedure weer 
doorlopen worden. 

� Door op een verkeerde knop te drukken kan de indeling van het scherm worden gewijzigd. 
Druk in dit geval altijd op een F knop die aangeeft “startmenu” dan komt men weer terug 
in het bedieningsmenu. Spring daarna stap 2 en 3 over. Sluit indien nodig de machine met 
F1 en kies het programma. 

� Door te vroeg op F8 te drukken gaat een alarm af. Gebeurt dit dan altijd eerst de 
belaadwagen erin plaatsen en gewoon starten. (wel even wachten tot het beeldscherm de 
keuze aangeeft of de F8 “reset” en F2 “printen” dan F8 drukken. 

� Door op F2 te drukken start men het opnieuw printen. Dit duurt 15 minuten. Indien er nog 
een tweede machine beschikbaar is dan de lege en volle wagen omruilen en in een 
andere machine de lading starten. Of 15 minuten wachten en dan pas starten. In het 
beeld staat “wacht op ….” 

 

AOC code 



Wasmachine 1: 290904 AD 

Wasmachine 2: 290904 AE 

Wasmachine 3: 290904 AF 

 

Storingen 
Bij storingen de Teamleider (tel. 8497)en/of de Technische Dienst (tel. 8438) waarschuwen. Bij de 
storing de AOC code doorgeven (alvast meenemen) 
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