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ALLEEN VOOR KLINISCH GEBRUIK

Desinfectiehandleiding voor luchtslangen
Deze desinfectiehandleiding is bedoeld voor luchtslangen die door meerdere patiënten worden gebruikt in een kliniek- of ziekenhuisomgeving. 
Als u de luchtslang als enige gebruiker in een thuissituatie gebruikt, raadpleeg dan de Welkomgids voor reinigingsinstructies.

Deze gids bevat de door ResMed aanbevolen en goedgekeurde procedures voor reiniging en desinfectie van luchtslangen. De stappen voor 
desinfectie verschillen echter per regio. Daarom moet elke gezondheidszorginstelling de eigen procedures raadplegen alvorens de in deze gids 
vermelde procedures uit te voeren.

Voor desinfectie geschikte onderdelen
Onderdeel Desinfectie

Hoogwaardig 
thermisch

Hoogwaardig chemisch

Heet water (circa 75 °C) 
gedurende 30 minuten1

CIDEX™ OPA 
Orthophthalaldehyde 
0,55 % gedurende 

12 minuten1

Anioxyde™ 1000 
gedurende 30 minuten2

Sekusept aktiv 2,0 % 
gedurende 30 minuten3

Goedgekeurd aantal cycli
SlimLine™ 100 100 100 100
Standaard 20 100 20 100
ClimateLine™ 26 100 100 –
ClimateLineMAX ™ / 
ClimateLineMAX ™ Oxy 20 20 20 –

ResMed heeft de volgende reinigingsmiddelen met relevante desinfectiemiddelen getest:
1 Alconox Tergazyme (verdund tot 1 %) met heet water (ca. 60 °C) of warm water (ca. 50 °C) 
2 (Alleen SlimLine en Standaard) Aniosyme DDI (verdund tot 0,5 %) met water op kamertemperatuur (ca. 20 °C) 
3 (Alleen SlimLine en Standaard) neodisher MediZym (verdund tot 2,0 %) met warm water (ca. 45 °C)

Goedgekeurde desinfectieprocedures
In de onderstaande procedures hoeft slechts één desinfectieproces te worden uitgevoerd.

Procedures
Demontage Maak de luchtslang los van uw S9-apparaat en het maskersysteem.
Reiniging 1. Reinig de luchtslang, terwijl u deze onderdompelt in de reinigingsmiddeloplossing4, gedurende een minuut met 

een zachte borstel. Besteed daarbij vooral aandacht aan alle spleten en holtes.

2. Laat de reinigingsmiddeloplossing herhaaldelijk door de luchtslang lopen, net zo lang tot er geen verontreiniging 
meer zichtbaar is.

3. Spoel de luchtslang daarna grondig volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
Desinfectie 
en drogen

Hoogwaardig thermisch
1. Dompel de luchtslang onder in water. Voorkom dat er luchtbellen binnenin de luchtslang blijven zitten.

2. Verhoog de temperatuur van het water tot 75 °C gedurende 30 minuten.

3. Aan de lucht laten drogen, niet in direct zonlicht.
Hoogwaardig chemisch
1. Dompel de luchtslang onder in een in de handel verkrijgbare oplossing met een chemisch sterilisatiemiddel. 

Voorkom dat er luchtbellen binnenin de luchtslang blijven zitten.

2. Spoel5 elk onderdeel daarna grondig volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

3. Aan de lucht laten drogen, niet in direct zonlicht.
Inspectie Voer een visuele inspectie uit van de luchtslang. Als er sprake is van zichtbare gebreken (scheuren, barsten, enz.) 

dient de luchtslang te worden weggegooid en vervangen. Lichte verkleuring kan voorkomen en is aanvaardbaar.
Opnieuw monteren Sluit de luchtslang weer aan op uw S9-apparaat en het gemonteerde maskersysteem.
Verpakking en opslag Bewaar het apparaat op een droge, stofvrije plek en stel het niet aan direct zonlicht bloot.

Opslagtemperatuur: -20 °C tot +60 °C.
4 Reiniging: ResMed heeft de volgende reinigingsmiddelen getest volgens de aanwijzingen van de fabrikant:

• Alconox Tergazyme (verdund tot 1 %) met heet water (ca. 60 °C) of warm water (ca. 50 °C) 
• (Alleen SlimLine en Standaard) Aniosyme DDI (verdund tot 0,5 %) met water op kamertemperatuur (ca. 20 °C) 
• (Alleen SlimLine en Standaard) neodisher MediZym (verdund tot 2,0 %) met warm water (ca. 45 °C)

5 Spoelen: Spoel de luchtslang grondig in leidingwater (5 liter per slang) door deze gedurende minimaal één minuut volledig onder te dompelen.  
Spoel de luchtslang daarna nog tweemaal in schoon water, zodat deze in totaal drie spoelbeurten ondergaat.

 ALGEMENE WAARSCHUWINGEN EN AANDACHTSPUNTEN
• ResMed kan niet verzekeren dat bij afwijkingen van de procedures die in deze gids vermeld zijn het effect op de prestatie van het product 

aanvaardbaar is.
• Volg bij gebruik van reinigings-, desinfectie- of sterilisatiemiddelen altijd de aanwijzingen van de fabrikant op. 
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