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Hersterilisatie van gebruikte mondmaskers

Inleiding
Door de huidige Covid-19 pandemie is er een tekort aan mondmaskers. Onderzoek door het RIVM en het LUMC toont
aan dat het mogelijk is maskers te hersteriliseren. Het LUMC wil dit tijdelijk regionaal faciliteren tot er weer
mondmaskers verkrijgbaar zijn. Dit met het doelde medewerkersveiligheid op korte termijn te vergroten. Samen staan
we sterk!

Verpakking
- Laminaatzakken en sterilisatie-tape kunnen in het LUMC opgehaald worden (op onderstaand adres). Graag

alleen LUMC laminaatzakken gebruiken! Andere laminaatzakken worden niet gesteriliseerd.
- De medewerker die de ingezamelde mondmaskers verwerkt is beschermd met de nodige persoonlijke

beschermingsmiddelen (bril, mondmaskers, schort, handschoenen +mogelijkheid handen hygiëne).
- De gebruiker controleert het gebruikte masker. Het masker moet optisch schoon en niet kapot zijn. Vuile en

kapotte maskers weggooien.
- Aan het masker moet zichtbaar zijn hoe vaak het gesteriliseerd is. Noteer dit daarom aan de buitenkant van het

masker (1, 2, ....). De gebruiker is hiervoor zelf verantwoordelijk. Let op: Het aantal sterilisaties kan invloed
hebben op het filtervermogen.

- Het masker wordt opgevouwen in de oorspronkelijke vorm en per vijf mondmaskers in een laminaatzak verpakt.
soort bij soort.

- De bovenste rand van het zakje omvouwen en met een stuk sterilisatie tape dicht plakken.
- De laminaatzak voorzien van naam praktijk, instelling +datum middels zwarte stift, graag duidelijk leesbaar.
- Invullen formulier "hersteriliseren mondmaskers" waarop aantal, naam en datum is vermeld.
- Inleveren verpakte mondmaskers in een plastiek zak met notitie "GEBRUIKT MEDISCH HULPMIDDEL"+

formulier"hersteriliseren mondmaskers"

Inleveren /ophalen
- De te steriliseren maskers kunnen ingeleverd /opgehaald worden bij de Hepathobar, aan de achterkant van het

LUMC, Einthovenweg 9, 2333 ZC Leiden op werkdagen tussen 8.00 —13.00 uur
- Twee werkdagen na inlevering kunnen de maskers weer opgehaald worden. Maskers die niet binnen een week

na inlevering worden opgehaald worden vernietigd.

Verantwoordelijkheid
Het LUMC heeft op dit moment een grote sterilisatiecapaciteit. Het sterilisatieproces duurt ca 120 minuten, helaas is het
de logistiek die veel tijd vraagt (ophalen, naar de sterilisatieafdeling, beladen, steriliseren, ontladen, her-verpakken per
klanten klaarleggen). Dit wordt naast de reguliere werkzaamheden uitgevoerd.

Het LUMC zal de ingeleverde maskers met 121°C stoom steriliseren. Dit is te controleren middels de indicator op de
achterkant van de laminaatzakken. De kwaliteit van het ingeleverde maskers bepaald de conditie van het masker na
sterilisatie. Het LUMC neemt hier geen verantwoordelijkheid voor. Het is belangrijk te toetsen of de maskers daarna nog
een goede pasvorm hebben en de bandjes of elastiekjes niette slap zijn geworden. Indien dat het geval is raden wij aan
de maskers niet meer te gebruiken.

Het LUMC berekend geen kosten voor hersterilisatie. Mocht de sterilisatiecapaciteit in het LUMC in het kader van
nieuwe ontwikkelingen verminderen kunnen aan deze brief geen rechten worden ontleend.
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