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Polski 1

Instrukcja dezynfekcji Do użytku wyłącznie przez personel medyczny

Niniejsza instrukcja dotyczy wielokrotnego stosowania maski pełnotwarzowej AirFit™ F30i u wielu pacjentów w pracowni badania zaburzeń snu, w przychodni lub w szpitalu. W przypadku użytkowania maski w domu 
przez jednego pacjenta prosimy stosować się do instrukcji czyszczenia zawartych w instrukcji obsługi maski. Osoba przeprowadzająca reprocesowanie odpowiada za przestrzeganie procedur zwalidowanych przez 
firmę ResMed.

Element maski1

Czyszczenie

Zatwierdzona liczba cykli

Łagodnie alkaliczny detergent 
anionowy, np. Alconox

Neodisher Mediclean Forte

Dezynfekcja termiczna

Ręczna Myjka-dezynfektor

• Uszczelka 30

• Ramka / klipsy magnetyczne ramki 30

• Korpus kolanka / klips kolanka / pierścień kolanka 30

• Część nagłowna2 30

• Opakowanie miękkie3 – – –

1 W niektórych regionach ten element może być niedostępny. Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego zastosowania tej maski zawiera instrukcja obsługi. Lista oferowanych części zamiennych zamieszczona jest na stronie internetowej ResMed.com (jako „Product Guide”).
2 W skład części nagłownej wchodzą jej klipsy magnetyczne.
3 Element nieprzeznaczony do wielokrotnego stosowania u wielu pacjentów.
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1 Klips kolanka

2 Pierścień kolanka
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3 Łącznik ramki

4 Klips magnetyczny ramki

C Uszczelka
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Dodatkowy demontaż



Polski 2

Procedury dezynfekcji termicznej — ręcznej

1. Demontaż

1. Rozmontować maskę zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Dodatkowo:

• Zdecydowanie odciągnąć klips kolanka od korpusu kolanka. (Rys. a.)
• Wyciągnąć pierścień kolanka z ramki. (Rys. b.)
• Pewnie wysunąć klips magnetyczny ramki z łącznika ramki. Powtórzyć czynności po drugiej stronie. (Rys. c.)

2. Czyszczenie

1. Sporządzić roztwór łagodnie alkalicznego detergentu anionowego i wody1 zgodnie z instrukcją producenta. Firma ResMed zwalidowała następujące warunki:

• Alconox Stężenie 1% (10 g/l) 30–55°C
2. Namaczać wszystkie elementy maski przez 5 do 10 minut. Upewnić się, że nie ma pęcherzyków powietrza.
3. Po upływie czasu namaczania, nie wyjmując elementów z roztworu, oczyścić je wewnątrz i od zewnątrz szczotką o miękkim włosiu, zgodnie z poniższymi instrukcjami. Zwrócić szczególną uwagę na szczeliny 

i wgłębienia.

• Korpus kolanka Szczotkowanie przez 30 sekund
• Klips kolanka / pierścień kolanka / klipsy magnetyczne ramki Szczotkowanie przez 10 sekund
• Uszczelka / ramka2 / część nagłowna Szczotkowanie przez 1 minutę

4. Opłukać elementy w następujący sposób pod bieżącą wodą1 (≤60°C), tak by miała bezpośredni kontakt ze wszystkimi powierzchniami.

• Uszczelka / ramka / klipsy magnetyczne ramki / korpus 
kolanka / klips kolanka / pierścień kolanka Płukanie przez 30–60 sekund

• Część nagłowna Płukanie przez 1 minutę z jednoczesnym wielokrotnym ściskaniem

3. Kontrola i suszenie
1. Sprawdzić i w razie potrzeby powtórzyć wszystkie kroki z sekcji [2. Czyszczenie], aż do usunięcia widocznych zanieczyszczeń3.
2. Ścisnąć część nagłowną, aby usunąć nadmiar wody.
3. Pozostawić elementy do wyschnięcia na powietrzu w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych4.

4. Dezynfekcja

1. Namaczać elementy maski w gorącej kąpieli wodnej1, stosując jedną z następujących kombinacji temperatury i czasu:

• 75°C przez 30 minut;
• 80°C przez 10 minut;
• 90–93°C przez 1 do 10 minut.

2. Ścisnąć część nagłowną, aby usunąć nadmiar wody. 
3. Pozostawić elementy do wyschnięcia na powietrzu w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

5. Kontrola Należy przeprowadzić kontrolę wzrokową każdej części maski. W przypadku stwierdzenia widocznych objawów zużycia, takich jak pęknięcia, rozdarcia itp., uszkodzoną część należy wymienić. Niewielkie odbarwienie 
elementów wykonanych z silikonu jest dopuszczalne.

6. Ponowny montaż

1. Wcisnąć klips kolanka na korpus kolanka, tak aby wskoczył na swoje miejsce z kliknięciem.
2. Wsunąć pierścień kolanka do górnej części ramki.
3. Pewnie nasunąć klips magnetyczny ramki na łącznik ramki. Powtórzyć czynności po drugiej stronie.
4. Zmontować maskę zgodnie z instrukcją obsługi.

7.  Przechowywanie 
i transport

Szczegółowe informacje na temat przechowywania i transportu można znaleźć w instrukcji obsługi.

1 Na wszystkich etapach czyszczenia, płukania i dezynfekcji używać wody o jakości wody pitnej. Jeśli przepisy lokalne określają wymagania co do jakości wody używanej do reprocesowania wyrobów medycznych, wymagania te muszą być spełnione.
2 Do oczyszczenia wnętrza ramki potrzebna jest szczotka do probówek/butelek z miękkim włosiem.
3 Jeśli element maski nie zostanie wyczyszczony zgodnie ze wskazówkami, może to spowodować niewystarczającą dezynfekcję.
4 Suszenie nie jest wymagane, jeśli od razu zostanie przeprowadzona dezynfekcja termiczna.
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Procedury dezynfekcji termicznej — w myjce-dezynfektorze

1. Demontaż

1. Rozmontować maskę zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Dodatkowo:

• Zdecydowanie odciągnąć klips kolanka od korpusu kolanka. (Rys. a.)
• Wyciągnąć pierścień kolanka z ramki. (Rys. b.)
• Pewnie wysunąć klips magnetyczny ramki z łącznika ramki. Powtórzyć czynności po drugiej stronie. (Rys. c.)

2. Myjka-dezynfektor

1. Namaczać elementy maski w 5 litrach kąpieli z zimnej wody wodociągowej1 przez 1 minutę. Upewnić się, że na elementach nie ma pęcherzyków powietrza.
2. Płukać każdy z elementów przez 30 sekund pod zimną bieżącą wodą wodociągową1. Zapewnić opłukanie wewnętrznych powierzchni.
3. Przenieść elementy do myjki-dezynfektora spełniającej wymagania norm z serii ISO 15883. Orientacja elementów powinna zapewnić skuteczny odpływ.
4. Zaprogramować myjkę-dezynfektor zgodnie z następującymi ustawieniami: 

Faza/etap Czas recyrkulacji (minuty) Temperatura (°C) Detergent
Mycie wstępne 4 Na zimno –
Mycie 10 43–60 2–10 ml/l (0,2–1%) środka Neodisher MediClean Forte
Neutralizacja 6 43–60 1–2 ml/l (0,1–0,2%) środka Neodisher Z
Końcowe płukanie 3 43–60 –
Dezynfekcja termiczna 5–10 90–93 –

3. Kontrola i suszenie
1. Sprawdzić i w razie potrzeby powtórzyć wszystkie kroki z sekcji [2. Myjka-dezynfektor] aż do usunięcia widocznych zanieczyszczeń2.
2. Ścisnąć część nagłowną, aby usunąć nadmiar wody.
3. Pozostawić elementy do wyschnięcia na powietrzu w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

4. Kontrola Należy przeprowadzić kontrolę wzrokową każdej części maski. W przypadku stwierdzenia widocznych objawów zużycia, takich jak pęknięcia, rozdarcia itp., uszkodzoną część należy wymienić. Niewielkie odbarwienie 
elementów wykonanych z silikonu jest dopuszczalne.

5. Ponowny montaż

1. Wcisnąć klips kolanka na korpus kolanka, tak aby wskoczył na swoje miejsce z kliknięciem.
2. Wsunąć pierścień kolanka do górnej części ramki.
3. Pewnie nasunąć klips magnetyczny ramki na łącznik ramki. Powtórzyć czynności po drugiej stronie.
4. Zmontować maskę zgodnie z instrukcją obsługi.

6.  Przechowywanie i transport Szczegółowe informacje na temat przechowywania i transportu można znaleźć w instrukcji obsługi. 

1 Na wszystkich etapach czyszczenia, płukania i dezynfekcji używać wody o jakości wody pitnej. Jeśli przepisy lokalne określają wymagania co do jakości wody używanej do reprocesowania wyrobów medycznych, wymagania te muszą być spełnione.
2 Jeśli element maski nie zostanie wyczyszczony zgodnie ze wskazówkami, może to spowodować niewystarczającą dezynfekcję.

 OGÓLNE OSTRZEŻENIA I PRZESTROGI
• Zawsze przestrzegać instrukcji czyszczenia i dezynfekcji. Niektóre środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie maski, jej części lub przyczynić się do pogorszenia ich działania albo 

mogą pozostawiać szkodliwe opary. Wszelkie odstępstwa od procedur opisanych w niniejszej instrukcji, w tym przekroczenie podanej maksymalnej liczby cykli, może mieć niekorzystny 
wpływ na maskę, a w rezultacie na bezpieczeństwo lub jakość terapii.

• Elementy maski nie powinny być sterylizowane w autoklawie ani z użyciem tlenku etylenu.
• Stosując detergenty, środki dezynfekujące lub wyposażenie, należy zawsze przestrzegać instrukcji producenta. W wypadku sprzeczności obowiązujące są informacje podane w niniejszej 

instrukcji.
• Zawsze przestrzegać zasad bezpiecznej pracy, w szczególności używać odpowiednich i wymaganych środków ochrony indywidualnej (PPE). Szczegółowe informacje można znaleźć 

w instrukcji bezpieczeństwa udostępnionej przez producenta.

ResMed Pty Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia 

Informacje na temat innych lokalizacji placówek firmy ResMed można znaleźć na stronie ResMed.com. AirFit jest znakiem towarowym i/lub zastrzeżonym znakiem towarowym grupy przedsiębiorstw ResMed. 
Alconox jest znakiem towarowym firmy Alconox Inc. neodisher jest znakiem towarowym firmy Chemische Fabrik Dr. Weigert. Informacje o patentach i innych prawach własności intelektualnej dostępne są na stronie 
ResMed.com/ip. © 2019 ResMed Pty Ltd. 608630/1 2019-10


