
Stichting 

Trainingen 

Infectie 

Preventie

(potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven

Walta  Validation

• Sponsoring of onderzoeksgeld

• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding

• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

• Geen

• Geen

• DGA

• Managing Director

Disclosure slide



sur-O-scope

Wat kan je ermee ?

WALTA VALIDATION

Hans Walta 

2015



Opzet Presentatie

• sur-O-scope

• Kanaalcontroles

• Reinigingstest

• Demonstratie



Surrogaat-endoscoop



Norm ISO-15883



Surrogaat-endoscoop



sur-O-scope gebruik
praktijkresultaten

• Niet functionerende disconnectie controle:

– Afzuig- / biopsie kanaal.

• Niet functionerende verstoppingscontrole:

– Water- / lucht kanaal.

• Problemen met de reinigingstest:

– Indicator keuze.



Reinigingstest: factoren

• Vier factoren.

• Als één factor 

afneemt dan moet 

deze door een 

andere factor 

gecompenseerd 

worden om het 

eindresultaat te 

behouden.

Mechanics Temperature

Chemicals Time



Reinigingstest: eisen

• ISO 15883 / SFERD specificaties:

– commerciële reinigingsindicator;

– onderbreken na de reinigingsfase.

• W-V:Procesindicator voor de reinigingsfase:
– Effectief in de reinigingsfase, niet de voorspoeling.

– Monitoren reproduceerbaarheid reinigingsproces d.m.v. de niet 

specifieke  machine parameters:

• water kwaliteit;

• kwaliteit van de chemie.

– Realistische flow karakteristiek langs de indicator:

• gelijke stroomsnelheid / volumestroom;

• correcte positie in de houder.



Reinigingstest: onderzoek

• Met speciale sur-O-scope indicatorhouder.

• Elke kanaal aansluiting wordt getest.

• Kanaalafhankelijke indicatoren. 

• Realistische flow karakteristiek:

– positionering simuleert de wand;

– stroomsnelheid in de houder gelijk als in het kanaal.



Indicator Module

Indicators in het distale einde



Simulatie met sur-O-scope
Flow karakter als in het endoscoopkanaal:

– indicator is deel kanaalwand;

– doorsnede gelijk aan kanaal.



Test Programma: opzet

• 6 machine typen
– Wassenburg, Belimed, Steeco, Medivators, Olympus, Getinge.

• 4 merken idicatoren:
– Browne, Tosi, Simicon, GKE.

• 8 verschillende type indicatoren:
– STF, FexiCheck, RI-EN,  Clean-Record: geel-groen-rood-blauw-oranje.

• 3 waterkwaliteiten: Drink-, Demi-/RO-, Onthardwater.

• 8 typen reinigingsmiddelen.

• 3 proces testen per variabele.

= Totaal: 1024 testresultaten 



Testprogramma: uitvoering

3 proces testen: 

1- Voorpoeling, hierna proces afbreken.

Eis: geen reactie op indicator .

2- Voorspoeling + Reinigingsfase met detergent, hierna proces afbreken.

Eis: reactie op indicator zichtbaar.

3- Voorspoeling + Reinigingsfase zonder detergent, hierna proces afbreken.

Eis: geen reactie op indicator .

Alle testen uitgevoerd met de sur-O-scope houder



Testprogramma: indicatoren

Browne Tosi Simicon GKE



Indicator: Tosi – FlexiCheck

Voorspoeling           Reinigen+Zeep          Reinigen+Water



Indicator: Simicon – RI-EN 

Voorspoeling           Reinigen+Zeep          Reinigen+Water



Indicator :  Browne - STF  

Voorspoeling           Reinigen+Zeep          Reinigen+Water



Indicator: GKE - oranje

Voorspoeling           Reinigen+Zeep          Reinigen+Water



Testprogramma: tussenresultaat

• Voldoen aan ISO/SFERD eisen:
– Schoon na de reinigingsfase: reinigingsindicator

– Alle machines. 

– Alle waterkwaliteiten.

• Voldoen niet aan de Walta Validation 

criteria:
– Geen procesindicator.

– Schoon na de voorreiniging.



Indicator: GKE – groen-RO

Voorspoeling           Reinigen+Zeep          Reinigen+Water



Indicator: GKE – groen+tap

Voorspoeling           Reinigen+Zeep          Reinigen+Water



Indicator: GKE – blauw+tap

Voorspoeling           Reinigen+Zeep          Reinigen+Water



Indicator: GKE – blauw+RO

Voorspoeling           Reinigen+Zeep          Reinigen+Water



Indicator:  GKE – geel+RO

Voorspoeling           Reinigen+Zeep          Reinigen+Water



Indicator: GKE – rood+tap

Voorspoeling           Reinigen+Zeep          Reinigen+Water



Indicator: GKE – rood+tap

Voorspoeling           Reinigen+Zeep          Reinigen+Water

ENZ.             Enzovoort           ENZ.     

i.v.m. 15 minuten limiet !



Indicatorgebruik in s-O-s
Resultaten algemeen

Tosi: altijd schoon na voorspoelen

Simicon: altijd (deels) schoon na voorspoelen

Browne: altijd (deels) schoon na voorspoelen

GKE: 

- Reageert alleen in combinatie met chemie. 

- Bruikbaarheid kleurtype is afhankelijk van:

- machine-chemie combinatie

- waterkwaliteit



Indicatorgebruik: vervolgstap

• Database voor keuze gebruik op basis van:
– Machine;

– Chemie;

– Waterkwaliteit.

• Kleurenmeetsysteem
– Om op een objectieve manier de grenswaarden van de 

verkleuring te kunnen bepalen.



Andere toepassingen s-O-s

• 3-kanaals temperatuurmeting in de distale tip.

• Droogkast meting van de relatieve vochtigheid in 

6-kanalen

Nadere toelichting op uw locatie mogelijk



sur-O-scope

Wat kan je ermee?

Technische- en procescontrole van het 

endoscoop desinfectieproces.


