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PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

POP N° 55 
 

Título: Limpeza de Equipamentos - 
Lavadora Ultrassônica 

Área de Aplicação: Central de Material e 
Esterilização (CME) 
Setor: Central de Material e Esterilização 
(CME) 

Responsável pela prescrição do POP Enfermeiro 
Responsável pela execução do POP Técnico de enfermagem 
 
1. Definição 
 

 
. 
2. Finalidade  
 

• Manter o equipamento limpo para receber o material que será lavado, garantindo condições 
adequadas de funcionamento, deixando-o livre de substâncias que possam interferir no 
processo de limpeza. 

 
 
3. Indicações e Contra indicações  
 
       INDICAÇÃO: 

• Diariamente, pela manhã, antes da lavagem do primeiro material recebido e sempre que for 
feita a troca da solução enzimática por excesso de sujidade. 

 
      CONTRAINDICAÇÃO 

• Não se aplica. 
 

 
4. Materiais e Equipamentos Necessários 

 
• EPI (gorro, luva de borracha, óculos de proteção, avental e sapato fechado). 
• Água. 
• Sabão líquido neutro. 
• Pano de limpeza multiuso. 
• Pano úmido limpo. 
• Pano seco limpo. 
 

 
 
 
 

 
• É a remoção da sujidade visível (orgânica e inorgânica) da lavadora ultrassônica mediante 

uso de água e sabão líquido neutro. 
•  
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5. Descrição do Procedimento 
 
• Utilizar o EPI (gorro, sapatos fechados, óculos de proteção e avental). 
• Verificar se o equipamento está frio e desligado (Led apagado no painel frontal da 

lavadora). 
• Realizar a higienização das mãos (ver POP de Higienização das mãos). 
• Calçar luvas de borracha. 
• Retirar os cestos da lavadora. 
• Lavar os cestos separadamente com esponja e sabão líquido. 
• Enxaguar os cestos em água corrente. 
• Colocar os cestos para escorrer sobre bancada forrada com pano seco limpo. 
• Lavar toda a superfície da câmara interna com água e sabão líquido neutro utilizando pano 

de limpeza multiuso.  
• Remover o sabão líquido com pano limpo umedecido em água limpa. 
• Repetir a operação tantas vezes quanto necessário para completa remoção do sabão. 
• Secar com pano seco e limpo. 
• Repetir procedimento na parte externa do equipamento. 
• Realizar a higienização das mãos (ver POP de Higienização das mãos). 

 
OBSERVAÇÕES: 
 
• Ao enxaguar os cestos da lavadora em água corrente, o uso de óculos de proteção e avental 

é essencial a fim de evitar que aerossóis atinjam o profissional que executa o 
procedimento. 
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