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Informações gerais
Como a Olympus o pode apoiar durante a pandemia de coronavírus
Disponibilidade em campo
Enquanto parceiro de confiança em tecnologias e serviços médicos, a Olympus
está plenamente empenhada em assegurar o fornecimento e apoio contínuos
aos clientes, tanto remotamente como no local. O princípio orientador da
Olympus é proteger a saúde dos colaboradores e daqueles que estão em
contacto com os mesmos.
No que respeita a equipamento de proteção individual (EPI), a Olympus está
a seguir a recomendação das autoridades europeias para que os recursos
escassos de EPI fiquem maioritariamente reservados para as instalações de
cuidados de saúde. Por conseguinte, na Olympus, utilizamos EPI de forma responsável e principalmente para tarefas que acarretam um risco infecioso (direto)
(por exemplo, num hospital) e combinamos as nossas medidas com diretrizes de
comportamento e higiene adicionais para proteger os recursos escassos.

Tal significa que, antes de cada visita a um cliente, a Olympus solicita ao seu pessoal que contacte o cliente para
conhecer as suas diretrizes relativamente a EPI e a situação no local. Se for necessário EPI, é solicitado aos clientes que
o providenciem ao colaborador da Olympus à chegada. Se os clientes não puderem fornecer o EPI, os colaboradores da
Olympus podem recorrer a um conjunto básico de EPI com que cada membro das equipas de assistência, assim como de
vendas e marketing, tenha sido equipado na instituição de cuidados de saúde – desde que este cumpra as expectativas no
local. Este conjunto básico inclui produtos como desinfetante para as mãos, luvas de proteção descartáveis, uma máscara
cirúrgica, uma viseira e uma bata descartável.
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Disponibilidade dos produtos
A Olympus está a acompanhar continuamente os desenvolvimentos globais em
relação à pandemia de COVID-19 e estabeleceu um grupo de trabalho global
para assegurar a continuidade operacional.
A saúde e a segurança dos nossos colaboradores, dos nossos clientes
e dos pacientes que estes tratam e das nossas comunidades globais são
extremamente importantes para nós. Estamos a envidar todos os nossos
esforços para manter o fornecimento, estando simultaneamente atentos ao
risco. Estamos a prestar especial atenção aos parceiros no setor dos cuidados
de saúde, que estão no centro do trabalho para resolver esta crise global.
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Disponibilidade de reparação
Os centros de reparação da Olympus cumprem elevados padrões de higiene
para garantir a segurança de clientes, doentes e dos nossos funcionários.
Durante o processo de reparação, as seguintes fases têm potencial risco de
infeção:
· Registo. 			

· Reprocessamento.

Uma vez que não existe a garantia de que os instrumentos médicos recebidos nas instalações de reparação da Olympus
tenham sido corretamente limpos, desinfetados e/ou esterilizados, todos os instrumentos têm de ser tratados como
contaminados durante os processos de registo e reprocessamento. Independentemente do estado de descontaminação
dos instrumentos recebidos, todos os funcionários que entram em contacto com os instrumentos e as respetivas
embalagens têm de usar vestuário de proteção adequado.
O processo de reprocessamento padrão já exige que quaisquer embalagem suspeitas, como caixas ou inserções, sejam
limpas com toalhetes desinfetantes. O material de invólucro é eliminado em recipientes de resíduos de risco biológico
seláveis e toda a documentação em papel é digitalizada e eliminada em segurança. Todos os instrumentos para os quais
a Olympus não receba provas suficientes de desinfeção são limpos e desinfetados em Desinfetadores EndoThermo
(ETD) antes de qualquer manuseamento subsequente. Se as condições técnicas de um instrumento não permitirem o
processo de desinfeção num ETD, o instrumento tem de ser submetido a um processo de limpeza e desinfeção manual
ou a um processo de esterilização por gás. Com estes passos claros, que fazem parte de mais de 60 normas de higiene,
orientações de reparação, métodos de inspeção e controlos de qualidade obrigatórios, a Olympus assegura um ambiente
de trabalho seguro e o cumprimento de elevados padrões de OEM para os nossos instrumentos.
Nota importante:
Como resposta à pandemia de coronavírus, a Olympus implementou as seguintes medidas de segurança adicionais:
- Implementação de forma clara e vinculativa de todos os regulamentos governamentais aplicáveis e recomendações de autoridades públicas como o Robert Koch Institute
nas orientações da Olympus.
- Regras de distanciamento físico e um número máximo de pessoas por área designada.
- Divisão física temporária de equipas através de trabalho por turnos onde as regras de distanciamento nem sempre podem ser seguidas.
- Utilização obrigatória de viseiras e/ou máscaras em situações nas quais as regras de distanciamento não podem ser seguidas.
- Desinfeção continua de objetos tocados frequentemente, como puxadores de portas, interruptores, corrimãos, etc.
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Instruções de utilização
Nas instruções de utilização da Olympus, são tidos em consideração os mais
avançados processos e provas na descrição de como reprocessar o instrumento
em questão. Deste modo, as medidas de segurança são concebidas para evitar
a transmissão de QUAISQUER microorganismos patogénicos do instrumento
para:
· o pessoal do hospital (segurança do pessoal);
· o paciente seguinte (segurança dos pacientes).

As instruções de reprocessamento da Olympus pressupõem que, após cada tratamento, o seu instrumento está
potencialmente contaminado com elevadas cargas de microorganismos de qualquer tipo (até os mais infeciosos
e resistentes) existentes no solo orgânico. Por conseguinte, os requisitos e instruções de reprocessamento asseguram um
reprocessamento seguro:
· não só contra o SARS-CoV-2;
· não só durante uma pandemia;
· após cada tratamento/procedimento.
Para além das nossas instruções de utilização, siga diretrizes, recomendações e melhores práticas locais
específicas como primeira fonte de informação.
Sociedades de cuidados de saúde internacionais como a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização
Mundial de Endoscopia (WEO) declaram que não é necessária qualquer abordagem adicional para o reprocessamento de
instrumentos, uma vez que os coronavírus, incluindo o vírus da COVID-19 (SARS-CoV-2), podem ser inativados por muitos
desinfetantes de uso corrente ou em conformidade com procedimentos de rotina seguros.
Os clientes podem continuar a utilizar os seus instrumentos reutilizáveis em segurança se seguirem rigorosamente as
instruções de utilização e reprocessamento, empregando as melhores práticas de reprocessamento para os seus respetivos
mercados.
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Higienização das mãos
Devido ao seu tamanho e envelope relativamente grandes, o SARS-CoV-2
é muito propenso a ataque químico e físico.
Para a sua remoção e também inativação, lavar as mãos com sabão e água
durante cerca de 20 segundos é considerado uma medida altamente eficaz.
Os desinfetantes para as mãos, preferencialmente à base de álcool (isopropanol
e etanol), são também altamente eficazes, desde que estejam classificados
como tendo propriedades virucidas*. Tanto o sabão como o álcool dissolvem
a membrana de gordura do envelope e o vírus desintegra-se como um castelo
de cartas e fica inativo.

Cumpra os tempos de contacto indicados dos produtos químicos e certifique-se de que cobrem a totalidade da
mão.
*Classificação como desinfetantes virucidas "limitados" e "totais".
Em conformidade com as normas EN 14476/EN 17111 ou institutos nacionais como a Associação Alemã para o Controlo de Doenças Virais (DVV).
Verifique o rótulo do seu desinfetante.
"Virucida limitado*" (= eficaz contra vírus envelopados) ou "virucida total*" (= eficaz contra vírus envelopados e nus).
Portanto, mesmo os desinfetantes classificados como "virucidas limitados" são eficazes contra o SARS-CoV-2.
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Equipamento de proteção individual (EPI)
Usar equipamento de proteção individual (EPI) protege-o contra a transmissão
de agentes patogénicos durante o reprocessamento. Assegure a utilização
correta do EPI, especialmente para evitar que as mucosas da boca, nariz e olhos
entrem em contacto com aerossóis/gotículas. Para orientações específicas
sobre o EPI adequado no caso da COVID-19, bem como sobre a sua colocação
e remoção corretas, consulte as orientações nacionais e globais, como as do
Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (CEPCD), da Organização
Mundial de Endoscopia (WEO) ou da Sociedade Europeia de Enfermeiros de
Gastrenterologia e Endoscopia e Associados (ESGENA).

Exemplo de orientações para a colocação e remoção de equipamento de proteção individual (EPI)
· Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças
	https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidance-wearing-and-removing-personal-protective-equipmenthealthcare-settings
· Sociedade Europeia de Enfermeiros de Gastrenterologia e Endoscopia e Associados (ESGENA)
https://esgena.org/sitedata/wp-content/uploads/2020/04/ESGENA_PPE_updated_17_4_2020.pdf
· Governo do Reino Unido
	https://www.gov.uk/government/publications/COVID-19-personal-protective-equipment-use-for-aerosol-generatingprocedures
Pode encontrar mais informações em Outras fontes de informação.
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Passos de reprocessamento
Como a Olympus o pode apoiar durante a pandemia de coronavírus
Porque é que o SARS-CoV-2 não altera as instruções de reprocessamento
Pré-limpeza

A descrição seguinte explica por que razão a atual pandemia de COVID-19 não altera as

Reprocessamento
automático

instruções de reprocessamento e as medidas de higienização fornecidas nas instruções de
utilização da Olympus, nem para instrumentos utilizados em endoscopia médica ou
cirúrgica nem para os utilizados em endoterapia.

Armazenamento

Transporte

Após cada utilização num paciente, o prestador de serviços de cuidados de saúde tem de
assegurar que o instrumento e todos os acessórios são submetidos a um reprocessamento

Documentação

completo em conformidade com as instruções de utilização.
A lembrar:
COVID-19:

Doença do coronavírus 2019 (nome oficial atribuído pela OMS, a 11 de fevereiro de 2020) — Doença

SARS-CoV-2:

Coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 — Vírus

Pré-limpeza/pré-tratamento (quando aplicável)
Usar equipamento de proteção individual (EPI) protege-o contra
a transmissão de agentes patogénicos durante a pré-limpeza e a pré-limpeza prepara o instrumento para o reprocessamento posterior.
Certifique-se de que o seu instrumento é pré-tratado imediatamente após
a utilização. Embora sejam eficazes contra o SARS-CoV-2, não utilize,
em circunstância alguma, soluções ou toalhitas à base de álcool, cloro ou
aldeído durante a pré-limpeza devido às suas propriedades fixadoras.
A eficácia de todos os passos de limpeza, desinfeção e esterilização
seguintes pode ser afetada.

Transporte
O transporte do dispositivo (pré-tratado) da sala de exame ou do bloco
operatório para a área de reprocessamento deve ser efetuado num cesto
ou recipiente fechado (por exemplo, no caso de endoscópios flexíveis,
o Olympus ETS Plus). Tal elimina o risco de transmissão de micróbios
(incluindo do SARS-CoV-2) para o ambiente ou os profissionais de cuidados
de saúde.

Passos de reprocessamento
Como a Olympus o pode apoiar durante a pandemia de coronavírus
Limpeza
Usar equipamento de proteção individual (EPI) protege-o contra a
transmissão de agentes patogénicos durante a limpeza e a limpeza prepara
suficientemente o instrumento para o reprocessamento posterior.
Devido ao seu envelope e tamanho grandes, o SARS-CoV-2 é muito
propenso a ataque químico e físico.

Limpeza manual
Conforme descrito nas instruções de utilização, as superfícies exteriores, fissuras e canais (se aplicável) têm de ser
cuidadosa e minuciosamente escovados ou limpos enquanto o instrumento se encontra totalmente imerso. Tal evita o
salpico acidental de líquidos e microorganismos infeciosos na área de reprocessamento.

Limpeza automatizada e desinfeção químico-térmica (máquina de lavagem e desinfeção de endoscópios (EWD))
Para instrumentos sensíveis ao calor como os endoscópios flexíveis, a utilização de uma EWD (como os sistemas ETD da
Olympus) é considerada a medida mais eficaz no que respeita à segurança do pessoal e à eficácia microbiológica (incluindo
virucida*).
*Classificação como desinfetantes virucidas "limitados" e "totais".
Em conformidade com as normas EN 14476/EN 17111 ou institutos nacionais como a Associação Alemã para o Controlo de Doenças Virais (DVV).
Verifique o rótulo do seu desinfetante.
"Virucida limitado*" (= eficaz contra vírus envelopados) ou "virucida total*" (= eficaz contra vírus envelopados e nus).
Portanto, mesmo os desinfetantes classificados como "virucidas limitados" são eficazes contra o SARS-CoV-2.
O Olympus EndoDis e o Olympus Disinfectant foram validados de acordo com as normas EN 14476 e EN 17111 sob as condições de processo das máquinas ETD da
Olympus e demonstraram uma eficácia virucida abrangente. Consequentemente, podem ser considerados eficazes contra todos os vírus relevantes na área dos cuidados
de saúde, de acordo com os últimos avanços no campo da ciência, incluindo vírus envelopados (o vírus da COVID-19 é um vírus envelopado).

Caso utilize produtos químicos ou processos que não sejam da Olympus para o reprocessamento, consulte o respetivo
fabricante para obter mais recomendações.
Limpeza automatizada e desinfeção térmica (máquina de lavagem e desinfeção (WD))
Tal como muitos outros vírus envelopados, o SARS-CoV-2 é conhecido por ser muito sensível ao calor.
Portanto, em instrumentos com estabilidade térmica, mesmo quando se aplica um valor A0 de 600 na fase de desinfeção
térmica, o SARS-CoV-2 é rapidamente inativado na totalidade.
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Desinfeção
Químicos sujeitos a notificação utilizados durante o reprocessamento
Embora o SARS-CoV-2 seja um vírus novo, é amplamente assumido
que não reage aos produtos químicos de forma diferente dos outros
microorganismos. Deste modo, é recomendada a utilização dos mesmos
agentes com as mesmas concentrações e tempos de contacto habituais,
salvo instruções em contrário por parte do fabricante dos produtos químicos.
Se utilizar produtos químicos ou processos para o reprocessamento que
não sejam mencionados nas instruções de utilização, consulte o respetivo
fabricante para obter mais recomendações ou siga as regras locais.

Desinfeção manual (instrumentos)
Os desinfetantes com eficácia virucida* são eficazes contra o SARS-CoV-2. Por conseguinte, verifique as eficácias virucidas
do seu desinfetante validado e aplique as concentrações e tempos de contacto relevantes indicados no respetivo rótulo
ou ficha de dados. Conforme indicado nas instruções de utilização, os instrumentos têm de ser imediatamente imersos na
totalidade para a desinfeção, para que o desinfetante entre em contacto com todas as superfícies relevantes.
*Classificação como desinfetantes virucidas "limitados" e "totais".
Em conformidade com as normas EN 14476/EN 17111 ou institutos nacionais como a Associação Alemã para o Controlo de Doenças Virais (DVV).
Verifique o rótulo do seu desinfetante.
"Virucida limitado" (= eficaz contra vírus envelopados) ou "virucida total" (= eficaz contra vírus envelopados e nus).
Portanto, mesmo os desinfetantes classificados como "virucidas limitados" são eficazes contra o SARS-CoV-2.
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Desinfeção manual (superfícies)
Os desinfetantes com eficácia virucida* são eficazes contra o SARS-CoV-2.
Por conseguinte, verifique as eficácias virucidas do seu desinfetante validado
e aplique as concentrações e tempos de contacto relevantes indicados no
respetivo rótulo ou ficha de dados.
De acordo com organizações internacionais de cuidados de saúde como
a Organização Mundial de Saúde (OMS) e as recomendações de melhores
práticas, os desinfetantes à base de álcool, hipoclorito de sódio e peróxido
de hidrogénio são os mais frequentemente utilizados para uma desinfeção
eficaz das superfícies. No entanto, os materiais dos geradores, fontes de luz,
carrinhos e outros equipamentos da Olympus podem variar, pelo que deve
respeitar as instruções de utilização do instrumento e do desinfetante.
Desinfeção de salas
Para equipamentos da Olympus, a desinfeção de salas através da dispersão
ou pulverização de agentes desinfetantes como um aerossol com um
nebulizador para uma sala de exame ou bloco operatório totalmente equipado
não é recomendada. Estas pequenas gotículas podem entrar na caixa de
equipamentos elétricos e provocar falhas elétricas e danos nos equipamentos.
*Classificação como desinfetantes virucidas "limitados" e "totais".
Em conformidade com as normas EN 14476/EN 17111 ou institutos nacionais como a Associação Alemã
para o Controlo de Doenças Virais (DVV).
Verifique o rótulo do seu desinfetante.
"Virucida limitado" (= eficaz contra vírus envelopados) ou "virucida total" (= eficaz contra vírus envelopados
e nus). Portanto, mesmo os desinfetantes classificados como "virucidas limitados" são eficazes contra
o SARS-CoV-2.
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Esterilização (quando aplicável)
Se a desinfeção já tiver sido efetuada antes da esterilização, a carga de
SARS-CoV-2 já está inativada. No caso de instrumentos classificados como
"críticos" devido à sua utilização prevista, tem de ser realizado um passo de
esterilização final.
Quando é realizado apenas um passo de limpeza antes da esterilização,
o SARS-CoV-2 será inativado por qualquer tipo de método de esterilização
validado, embora a esterilização a vapor seja sempre o método preferido
para dispositivos com estabilidade térmica.
Se utilizar processos de esterilização não mencionados nas instruções de
utilização, consulte o respetivo fabricante para obter mais recomendações
ou siga as regras locais.
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Outras fontes de informação
Como a Olympus o pode apoiar durante a pandemia de coronavírus
Recomendações europeias e internacionais
Organização Mundial de Saúde

Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-

https://www.ecdc.europa.eu/en/COVID-19-pandemic

coronavirus-2019
Organização Mundial de Endoscopia

Ligação para recursos nacionais sobre a COVID-19

http://www.worldendo.org/2020/03/24/weo-advice-on-

https://www.ecdc.europa.eu/en/COVID-19/sources-updated

digestive-endoscopy-and-the-COVID-19-pandemic/
Informações relevantes fornecidas por várias sociedades europeias
Respiratória

União dos Foniatras Europeus

Sociedade Respiratória Europeia

https://www.researchgate.net/publication/341056788_

https://www.ersnet.org/COVID-19-guidelines-and-

UEP_Position_Statement_relating_to_Phoniatric_and_

recommendations-directory

Laryngological_services_during_the_COVID-19_pandemic

Gastrenterologia

Urologia

Sociedade Europeia de Endoscopia Gastrointestinal

Associação Europeia de Urologia

https://esgena.org/publications/information-on-COVID-19-

https://uroweb.org/wp-content/uploads/EAU-Guidelines-

in-gastrointestinal-endoscopy/

Office-Rapid-Reaction-Group-An-organisation-widecollaborative-effort-to-adapt-the-EAU-guidelines-

ORL

recommendations-to-the-COVID-19-era.pdf

Sociedade Europeia de Rinologia
https://www.europeanrhinologicsociety.org/?page_id=2143

Cirurgia endoscópica
Associação Europeia de Cirurgia Endoscópica

Confederação Europeia de Otorrinolaringologia —

https://eaes.eu/category/COVID-19-statements/

Cirurgia de Cabeça e Pescoço
https://www.ceorlhns.org/COVID-19
Sociedade Europeia de Laringologia
http://www.elsoc.org/wp-content/uploads/2020/04/ELSPC-message.pdf
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Soluções médicas e cirúrgicas
Como a Olympus o pode apoiar durante a pandemia de coronavírus
Filtros de vírus médicos
A título especial durante a pandemia de COVID-19, a Olympus introduziu
uma nova gama de filtros descartáveis para os aspiradores KV-6. Estes
filtros são proficientes na retenção de material viral do ar em circulação com
uma eficiência de filtragem >99,99984%*, cumprindo, assim, a mais recente
norma internacional EN ISO 10079.
Além disso, a Olympus confirma também com satisfação a eficiência
dos filtros padrão utilizados com o aspirador KV-5 e o aspirador SSU-2.
Uma instalação de testes independente determinou que os filtros têm uma
eficiência de filtragem >99,999987%*, filtrando todo o material viral do ar
em circulação com igual eficácia.

*Para partículas de tamanho superior a 0,03 μm.

Obter mais informações sobre os filtros de vírus médicos da Olympus
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Envio de dispositivos para reparação
Como a Olympus o pode apoiar durante a pandemia de coronavírus
Película de proteção do endoscópio
O presente documento orienta-o na utilização da película de proteção do endoscópio para o caso de enviar um endoscópio
danificado para reparação.

Passo 1

Passo 3

Limpe e desinfete o endoscópio em conformidade com as

Coloque o endoscópio sobre a película de proteção

instruções de utilização gerais.

e pressione o dispositivo para dentro do molde da inserção
de esferovite.

Passo 2

Passo 4

Película

Desdobre e estenda a película sobre a caixa aberta

Dobre a película de proteção sobre o endoscópio conforme

conforme ilustrado acima.

ilustrado.

Para obter mais informações, contacte o apoio ao cliente da Olympus.
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Formação
Como a Olympus o pode apoiar durante a pandemia de coronavírus
Cursos de formação
A rede de Educação Profissional Olympus organiza cursos de formação
presencial em centros de formação da Olympus e em hospitais parceiros.
A pandemia global de COVID-19 exige mudanças na realização destes
cursos, tanto para os Medical Expert Trainings como para os cursos da
rede de vendas disponibilizados pela Educação Profissional Olympus.
Estas mudanças podem diferir consoante a situação local. No entanto,
alternativas online e digitais podem substituir eventos presenciais durante a
pandemia de COVID-19, assegurando que possam continuar a realizar-se
eventos de formação.

Para garantir um ambiente de aprendizagem e formação seguro, a Olympus e os seus gestores de formação estão a tomar
as medidas recomendadas pela OMS, RKI e ESGE com o intuito de reduzir o risco de infeção. Garantimos que todos os
locais onde os cursos de formação têm lugar seguem as regras de higiene e que as medidas necessárias são incorporadas
na organização do curso. Isto inclui quaisquer alterações necessárias aos próprios locais.
· A assistência será limitada, para que todos possam aderir de forma realista às medidas de distanciamento social. Será
imposto um limite ao número de participantes numa sala, dependendo da sua dimensão.
· Os participantes e funcionários receberão o EPI necessário e serão antecipadamente informados do que estará incluído.
Durante uma sessão de formação, é obrigatória a proteção do nariz e da boca (máscara) sem válvula, exceto quando for
possível garantir uma distância de 1,50 m entre os participantes (por exemplo, sala de conferências). Todo o material do
curso será fornecido digitalmente.
· Os funcionários da Olympus verificam continuamente as atualizações dos governos e de organizações de saúde, bem
como a comunicação interna para se adaptarem aos últimos desenvolvimentos.
Desejamos proporcionar uma experiência de formação valiosa e estamos ao seu dispor para todos os pedidos relacionados
com a COVID-19. Agradecemos a oportunidade de podermos interagir pessoalmente consigo.
Para mais informações, consulte as diretrizes de higiene resumidas para si.

Assista ao vídeo
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Formação
Como a Olympus o pode apoiar durante a pandemia de coronavírus
Proteção para laringoscopia transnasal flexível
Em colaboração com o Professor Markus Hess, um especialista de renome internacional com mais de 20 anos de
experiência em tratamento vocal e fonocirurgia, a Olympus produziu três vídeos explicativos dedicados sobre o uso correto
de EPI durante procedimentos ORL ambulatório.

Visualize o primeiro vídeo tutorial aqui.

No segundo vídeo sobre a utilização correta de EPI durante
procedimentos ORL ambulatórios, o Professor Hess mostra
como tomar medidas de precaução para realizar uma
laringoscopia transnasal flexível e fornece conselhos sobre
o manuseamento dos pacientes.

No terceiro vídeo, o Professor Hess mostra como realizar um
procedimento a laser enquanto se usa equipamento de proteção
individual (EPI) e como eliminar corretamente o mesmo.
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