
1 עברית 

לשימוש קליני בלבד מדריך חיטוי ועיקור  
מדריך זה מיועד למסכת הפנים המלאה AirFit™ F20 / AirFit F20 NV / AirTouch™ F20 ResMed המשמשת מספר מטופלים במעבדת שינה, מרפאה או בית חולים. אם המסכה מיועדת לשימוש ביתי של אדם בודד, יש לעיין בהוראות הניקוי המפורטות 

 .ISO 17664 לניקוי, חיטוי ועיקור המסכה בהתאם לתקן ResMed שבמדריך למשתמש. מדריך זה מתאר את הנהלים המומלצים והמאומתים של

רכיב מסכה 1

ניקוי

מספר 
מחזורים 
מאומת 2

Alconox neodisher
MediZym

 neodisher
MediClean forteAlconoxAniosyme DD1GigazymeAlconoxAlconox

סטריליזציהחיטוי כימיחיטוי תרמי

AWD4AWD4CIDEX™ OPAAnioxyde 1000Gigasept FFSTERRAD™ 100SSTERRAD™ NXידני

 	AirFit F20 30כרית
 	3AirTouch F20 כרית–––––––––
30––––מרפק רגיל	 

30––––––מרפק ללא פתח אוורור	 
–––––––––™QuietAir מרפק3	 
30–––מסגרת	 
30–––כיסוי ראש	 

.ResMed.com ייתכן שמסכה זו לא תהיה זמינה בכל האזורים. לפרטים מלאים לגבי השימוש הנכון במסכות אלה, עיינו במדריך למשתמש המתאים. לקבלת רשימה של חלקי חילוף זמינים לכל מערכת מסכה, עיינו במדריך המוצר באתר  1

אם מתקן רפואי דורש מחזור חיטוי או סטריליזציה נוסף לאחר ההרכבה מחדש, יש להוריד את מספר המחזורים המאומתים בחצי.  2

רכיב זה מיועד לשימוש חוזר עם חולה יחיד.  3

מכבס-מחטא אוטומטי.  4

A מרפק רגיל
1)AAV( שסתום
פתח אוורור2
כפתורי צד3
סביבול4
B מסגרת
C כרית
Dכיסוי ראש
תפסים מגנטיים5
רצועות ציוד ראש תחתונות6
רצועות ציוד ראש עליונות7

A+B+Cמערכת המסגרת
A+B+C+D מערכת שלמה

EQuietAir מרפק
Fמרפק ללא פתח אוורור
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2 עברית 

הליכי חיטוי תרמי - ידני
פרקו את המסכה בהתאם להוראות המופיעות במדריך למשתמש.1. פירוק

2Alconox. ניקוי

:AirFit F20 כרית
השרו את הרכיב בתמיסת Alconox 1% בטמפרטורה של 20-25°C למשך דקה אחת )1(.. 1
בעודו טבול בתמיסה, נקו את הרכיב עם מברשת זיפים רכה למשך דקה אחת )1(. שימו לב במיוחד לכל . 2

החריצים והמרווחים.
רחצו באמצעות ניעור נמרץ ב-5 ליטרים של מי שתייה. חזרו על הפעולה פעם נוספת.. 3

מסגרת:
שטפו את הרכיב מתחת למי שתייה זורמים בטמפרטורה של 20-30°C למשך דקה אחת )1(. . 1
השרו את הרכיב בתמיסת Alconox 1% בטמפרטורה של 38.5-40°C למשך 5 דקות. ודאו שאין בועות . 2

אוויר ושכל המשטחים באים במגע עם התמיסה.
תוך כדי השריה בתמיסה, נערו נמרצות את הרכיב למשך 5 דקות נוספות תוך כדי סחיטת בד הזרועות. . 3
נקו בעזרת מברשת זיפים רכה למשך דקה אחת )1( נוספת. שימו לב במיוחד לכל הסדקים ונקודות . 4

ההשקה.
שטפו את הרכיב על ידי נענוע בתוך 5 ליטרים של מי שתייה בטמפרטורה של 19-20°C למשך דקה . 5

אחת )1(.
6 ..19-20°C שטפו את הרכיב במי שתייה בטמפרטורה של

ציוד ראש:
הכינו תמיסה של Alconox על ידי דילולו במי שתייה ב-1%, )כלומר, 10 גרם לליטר(, ב-20-30°C, על פי . 1

הוראות היצרן.
השרו את הרכיב בתמיסה למשך 3 דקות.. 2
נקו את מרכיב המסכה היטב בעזרת מברשת זיפים רכים למשך 2 דקות תוך המשך השרייתו בתמיסה. . 3

שימו לב במיוחד לכל החריצים והמרווחים. 
סחטו את הרכיב כדי להסיר תמיסה עודפת.. 4
5 . 20-30°C שטפו את הרכיב על ידי סחיטה חוזרת ונשנית שלו מתחת לזרם של מי שתייה בטמפרטורה של

למשך 30 שניות. חזרו על הפעולה פעמיים נוספות עם מים נקיים. 

מרפק רגיל )ידני(:
שטפו את הרכיב מתחת לזרם של מי שתייה בטמפרטורה של 15-25°C למשך דקה אחת )1(. . 1
השרו את הרכיב בתמיסת Alconox 1% בטמפרטורה של 40-50°C למשך 5 דקות. ודאו שאין בועות אוויר . 2

ושכל המשטחים באים במגע עם התמיסה.
תוך כדי השרייה בתמיסה, נערו בחוזקה למשך 3 דקות נוספות. הברישו את הרכיב למשך דקה אחת )1( . 3

נוספת. שימו לב במיוחד לסביבול ולפתחי האוורור.
שטפו את הרכיב על ידי ניעורו ב-5 ליטרים של מי שתייה בטמפרטורה של 15-25°C למשך דקה אחת )1(.. 4
שטפו את הרכיב מתחת לזרם של מי שתייה בטמפרטורה של 15-25°C למשך דקה אחת )1(. . 5
נערו את הרכיב כדי להסיר עודפי מים.. 6

מרפק רגיל )אמבט על-קולי(:
1 . 20-30°C שטפו ונקו את הרכיב בעזרת מברשת זיפים רכה מתחת לזרם של מי שתייה בטמפרטורה של

למשך דקה אחת )1(. שימו לב במיוחד לכל החריצים, המרווחים והחלקים הניתנים להזזה.
מלאו מנקה אולטראסוני בשני שלישים של תמיסת Alconox 1% בטמפרטורה של 20-30°C והפעילו ניקוי . 2

אולטראסוני למשך 20 דקות. ודאו שהרכיב שקוע לחלוטין בתמיסה. השתמשו בסל/מגש למניעת מגע בין 
הרכיב למכל. 

שטפו את הרכיב על ידי נענוע חזק ב-5 ליטר מי שתייה בטמפרטורה של 20-30°C למשך דקה אחת )1(. . 3
חזרו על הפעולה פעם נוספת.

מרפק ללא פתח אוורור )ידני(
השרו את הרכיב בתמיסת Alconox 1% בטמפרטורה של 30-55°C למשך 5 עד 10 דקות. ודאו שאין בועות . 1

אוויר.
לאחר זמן ההשריה, השאירו את הרכיב בתמיסה ונקו את החלק הפנימי והחלק החיצוני בעזרת מברשת . 2

זיפים רכה למשך 30 שניות. שימו לב במיוחד לחריצים ולמרווחים.
שטפו את הרכיב מתחת למים זורמים )עד 60°C( למשך 30-60 שניות והקפידו לנקות את כל המשטחים.. 3

בצעו בדיקה ונקו שוב לפי הצורך עד לקבלת מראה נקי.1 . 31. בדיקה/ייבוש
הניחו את רכיבי המסכה לייבוש, הרחק מאור שמש ישיר.. 2

בעזרת מערכת חיטוי במים חמים, יש להשרות את רכיבי המסכה הניתנים לחיטוי באמצעות שילוב טמפרטורה-זמן 2:. 41. חיטוי
כרית/מרפק רגיל/מרפק ללא פתח אוורור/מסגרת: 75°C למשך 30 דקות; 80°C למשך 10 דקות; 90°C למשך דקה; 93°C למשך 10 דקות	 
ציוד ראש: 93°C למשך 10 דקות	 

בסיום, הוציאו את רכיבי המסכה ממערכת החיטוי עם המים החמים. סחטו את המסגרת ואת כיסוי הראש כדי להסיר מים עודפים.. 2
הניחו את רכיבי המסכה לייבוש, הרחק מאור שמש ישיר.. 3

בצעו בדיקה חזותית של כל אחד מרכיבי המסכה. אם רכיב כלשהו של המסכה נראה פגום )בקעים, סדקים, קרעים וכו'(, יש להשליכו ולהחליפו בחדש. ייתכן כי יתרחש שינוי קל בצבע של רכיבי הסיליקון. זה שגרתי ואין 5. בדיקה
סיבה לדאגה.

הרכיבו מחדש את המסכה בהתאם להוראות המופיעות במדריך למשתמש.6. הרכבה מחדש

יש לאחסן את המסכה בסביבה יבשה ונטולת אבק, הרחק מאור שמש ישיר. 7. אריזה ואחסון
.60°C 20°-( עדC( :טמפרטורת אחסון

אי ניקוי רכיבי המסכה בהתאם להנחיות עלול לגרום לחיטוי ולסטריליזציה לקויים.  1

מחושבים וחזויים על פי קינטיקה ידועה של איון תרמי של מיקרואורגניזמים וגטטיביים הנחשפים לחיטוי תרמי )EN ISO 15883-1( והם כוללים את שילוב טמפרטורה-זמן המומלץ על ידי APIC )אגודות לאנשי מקצוע בבקרת זיהומים ואפידמיולוגיה( ו-RKI )מכון רוברט קוך(.   2



3 עברית 

AWD - הליכי חיטוי תרמי
פרקו את המסכה בהתאם להוראות המופיעות במדריך למשתמש.1. פירוק

AWD .2neodisher MediZymneodisher MediClean forte

:AirFit F20 כרית/מרפק סטנדרטי/מסגרת/ציוד ראש של
במכונה לניקוי וחיטוי אוטומטי1, הגדירו את ההגדרות הבאות:

4 דקות מי ברזקדם-ניקוי

neodisher MediZym )enzymatic, 0.5% ניקוי
45°C-למשך 10 דקות ב Dr. Weigert(

מים נטולי יונים )Deionised water( למשך רחיצה אחרונה
3 דקות

93°C למשך 10 דקותחיטוי

15 דקותייבוש

:AirFit F20 כרית/מרפק סטנדרטי/מסגרת/ציוד ראש של
במכונה לניקוי וחיטוי אוטומטי1, הגדירו את ההגדרות הבאות:

4 דקות מי ברזקדם-ניקוי

neodisher MediClean forte 0.5% ניקוי
)Dr. Weigert( למשך 10 דקות בטמפרטורה 

55°C של

neodisher Z )Dr. Weigert( 0.1% למשך נטרול
6 דקות

מים נטולי יונים )Deionised water( למשך רחיצה אחרונה
3 דקות

93°C למשך 10 דקותחיטוי

15 דקותייבוש

מרפק ללא פתח אוורור:
השרו את רכיבי המסכה באמבט שטיפה המכיל 5 ליטרים של מי ברז . 1

קרים 2 למשך דקה אחת )1(. ודאו שאין בועות אוויר על הרכיבים.
שטפו כל רכיב מתחת למי ברז קרים זורמים 2 למשך 30 שניות. 2
העבירו את הרכיבים למכונת שטיפה-חיטוי שתואמת לסדרת . 3

ISO 15883

4 דקות מי ברז קרים 2קדם-ניקוי

neodisher MediClean forte 0.2-1% ניקוי
)Dr. Weigert( למשך 10 דקות בטמפרטורה של 

43-60°C

neodisher Z )Dr. Weigert( 0.1-0.2% למשך נטרול
43-60°C 6 דקות בטמפרטורה של

במים2 למשך 3 דקות בטמפרטורה של 43-60°Cרחיצה אחרונה

90-93°C למשך 5-10 דקותחיטוי

אפשרו לרכיבים להתייבש באוויר הרחק מאור ייבוש
שמש ישיר.

בדקו, ולפי הצורך חזרו על כל השלבים שבסעיף ]AWD .2[ עד שהרכיב נראה נקי3.. 31. בדיקה
בצעו בדיקה חזותית של כל אחד מרכיבי המסכה. אם רכיב כלשהו של המסכה נראה פגום )בקעים, סדקים, קרעים וכו'(, יש להשליכו ולהחליפו בחדש. ייתכן כי יתרחש שינוי קל בצבע של רכיבי הסיליקון. זה שגרתי ואין . 2

סיבה לדאגה.

הרכיבו מחדש את המסכה בהתאם להוראות במדריך למשתמש4. הרכבה מחדש

יש לאחסן את המסכה בסביבה יבשה ונטולת אבק, הרחק מאור שמש ישיר. 5. אריזה ואחסון
.60°C 20°-( עדC( :טמפרטורת אחסון

G 7836 CD סוג ,EN ISO 15883: Miele & Cie, KG, Guterson תואם AWD אומת באמצעות שימוש בדגם  1

מי שתייה  2

אי ניקוי רכיבי המסכה כפי שצוין עלול לגרום לחיטוי ולסטריליזציה לקויים.  3



4 עברית 

CIDEX OPA - הליכי חיטוי כימיים
פרקו את המסכה בהתאם להוראות המופיעות במדריך למשתמש.פירוק

Alconoxניקוי

:AirFit F20 כרית
הכינו תמיסה של Alconox על ידי דילול במי שתייה איכותיים ב-1%, כלומר, 10 גרם לליטר, ב-20-25°C, על פי הוראות היצרן.. 1
השרו את הרכיב בתמיסה.. 2
בעודו טבול בתמיסה, נקו את הרכיב עם מברשת זיפים רכה למשך דקה אחת )1(. שימו לב במיוחד לכל החריצים והמרווחים.. 3
רחצו באמצעות ניעור נמרץ ב-5 ליטרים של מי שתייה. חזרו על הפעולה פעם נוספת עם מים נקיים.. 4

בצעו בדיקה ונקו שוב לפי הצורך עד לקבלת מראה נקי.1. 1בדיקה/ייבוש
הניחו את רכיבי המסכה לייבוש, הרחק מאור שמש ישיר.. 2

CIDEX OPAחיטוי

:AirFit F20 כרית
טבלו והשרו במלואם את רכיבי המסכה הניתנים לחיטוי למשך 12 דקות בתמיסה מסחרית זמינה בהתאם להוראות היצרן:. 1

 	.20-25°C )68-77°F( בטמפרטורת החדר של )CIDEX OPA ,אורתו-פתאלאלדהיד 0.55% )למשל
שטפו את רכיבי המסכה 3 פעמים ב-5 ליטר של מי שתייה בטמפרטורה של )68-86°F( 20-30°C למשך דקה אחת )1(.2. 2
הניחו את רכיבי המסכה לייבוש, הרחק מאור שמש ישיר.. 3

בצעו בדיקה חזותית של כל אחד מרכיבי המסכה. אם רכיב כלשהו של המסכה נראה פגום )בקעים, סדקים, קרעים וכו'(, יש להשליכו ולהחליפו בחדש. ייתכן כי יתרחש שינוי קל בצבע של רכיבי הסיליקון. זה שגרתי ואין בדיקה
סיבה לדאגה.

הרכיבו מחדש את המסכה בהתאם להוראות המופיעות במדריך למשתמש.הרכבה מחדש

יש לאחסן את המסכה בסביבה יבשה ונטולת אבק, הרחק מאור שמש ישיר.אריזה ואחסון
.60°C 20°-( עדC( :טמפרטורת אחסון

אי ניקוי רכיבי המסכה בהתאם להנחיות עלול לגרום לחיטוי ולסטריליזציה לקויים.  1

אי שטיפה מספקת של הרכיב עלולה לגרום לשאריות של CIDEX OPA ברמות רעילות.  2



5 עברית 

Anioxyde 1000 - הליכי חיטוי כימיים
פרקו את המסכה בהתאם להוראות המופיעות במדריך למשתמש.פירוק

Aniosyme DD1ניקוי

:AirFit F20 ידני - כרית/מסגרת/ציוד ראש של
שטפו כל רכיב בודד במי ברז המיועדים לשתייה למשך דקה אחת )1(.. 1
השרו את הרכיבים בתמיסה של Aniosyme DD1 מדוללת ב-0.5% עם מי שתייה בטמפרטורה של 15-20°C למשך 8 דקות. ודאו כי הרכיבים טבולים במלואם בתמיסה ושאין בה בועות אוויר.. 2
בעודם טבולים בתמיסה, נקו את החלק הפנימי והחיצוני שלהם בעזרת מברשת זיפים רכים למשך מספר הדקות שצוין. שימו לב במיוחד לחריצים ולמרווחים.. 3

דקה אחת )1(כרית	 
דקה אחת )1(מסגרת	 
2 דקותכיסוי ראש	 

שטפו את הרכיבים ב-5 ליטרים של מי שתייה בטמפרטורה של 20-30°C למשך דקה אחת )1(.. 4
שטפו את החלקים הפנימיים והחיצוניים של הרכיב מתחת לזרם מהיר של מי ברז בטמפרטורה של 20-30°C למשך דקה אחת )1( נוספת.. 5

בצעו בדיקה ונקו שוב לפי הצורך עד לקבלת מראה נקי.1. 1בדיקה/ייבוש
הניחו את הרכיבים לייבוש, הרחק מאור שמש ישיר.. 2

Anioxyde 1000חיטוי

 :AirFit F20 כרית/מסגרת/ציוד ראש של
הפעילו את התמיסה בהתאם להוראות היצרן. השתמשו ב-Anioxyde 1000 בטמפרטורת החדר.. 1
השרו את הרכיבים בתמיסה למשך 5 דקות. ודאו כי הרכיבים טבולים לחלוטין בתמיסה ושאין בה בועות אוויר. . 2
שטפו את הרכיבים ב-5 ליטרים של מי שתייה בטמפרטורה של 20-30°C למשך דקה אחת )1(.. 3
שטפו את החלקים הפנימיים והחיצוניים של הרכיבים מתחת לזרם מהיר של מי ברז בטמפרטורה של 20-30°C למשך דקה אחת )1( נוספת.. 4
הניחו את הרכיבים לייבוש, הרחק מאור שמש ישיר.. 5

בצעו בדיקה חזותית של כל אחד מרכיבי המסכה. אם רכיב כלשהו של המסכה נראה פגום )בקעים, סדקים, קרעים וכו'(, יש להשליכו ולהחליפו בחדש. ייתכן כי יתרחש שינוי קל בצבע של רכיבי הסיליקון. זה שגרתי ואין בדיקה
סיבה לדאגה.

הרכיבו מחדש את המסכה בהתאם להוראות המופיעות במדריך למשתמש.הרכבה מחדש

יש לאחסן את המסכה בסביבה יבשה ונטולת אבק, הרחק מאור שמש ישיר. אריזה ואחסון
.60°C 20°-( עדC( :טמפרטורת אחסון

אי ניקוי רכיבי המסכה בהתאם להנחיות עלול לגרום לחיטוי ולסטריליזציה לקויים.  1



6 עברית 

Gigasept FF - הליכי חיטוי כימיים
פרקו את המסכה בהתאם להוראות המופיעות במדריך למשתמש.פירוק

Gigazymeניקוי

סוניקציה - מרפק רגיל:
שטפו כל רכיב בודד בזרם של מי ברז קרים למשך דקה אחת )1(.. 1
2 . .23°C מדוללת ב 1% עם מי שתייה בטמפרטורה של Gigazyme השרו את הרכיבים בתמיסה של
בצעו סוניקציה לרכיבים באמבט על-קולי מלא בתמיסת ניקוי למשך 20 דקות. ודאו כי הרכיבים טבולים . 3

במלואם בתמיסה ושאין בה בועות אוויר. פעלו בהתאם להוראות יצרן האמבט העל-קולי.
שטפו את הרכיבים ב-5 ליטרים של מי שתייה בטמפרטורה של 20-30°C למשך דקה אחת )1(.. 4
שטפו את החלקים הפנימיים והחיצוניים של הרכיבים מתחת לזרם מהיר של מי ברז בטמפרטורה של . 5

20-30°C למשך דקה אחת )1( נוספת.

ידני - מרפק רגיל:
שטפו כל רכיב בודד בזרם של מי ברז קרים למשך דקה אחת )1(.. 1
השרו את הרכיבים בתמיסה של Gigazyme מדוללת ב-0.5% עם מי שתייה ב-23°C למשך 5 דקות. ודאו . 2

כי הרכיבים טבולים במלואם בתמיסה ושאין בה בועות אוויר. 
בעודו טבול בתמיסה, הניעו בחוזקה את הרכיב למשך 3 דקות נוספות והברישו את חלקו החיצוני למשך . 3

דקה אחת )1( בלבד. שימו לב במיוחד לסביבול ולפתחי זרימת האוויר.
שטפו את הרכיב על ידי נענוע חזק שלו ב-5 ליטרים של מי שתייה בטמפרטורה של 20-30°C למשך דקה . 4

אחת )1(.
שטפו את החלקים הפנימיים והחיצוניים של הרכיב מתחת לזרם מהיר של מי ברז בטמפרטורה של -20. 5

30°C למשך דקה אחת )1( נוספת.

:AirFit F20 ידני - כרית/מסגרת/ציוד ראש של
שטפו כל רכיב בודד בזרם של מי ברז קרים למשך דקה אחת )1(.. 1
השרו את הרכיבים בתמיסה של Gigazyme מדוללת ב-0.5% עם מי שתייה איכותיים בטמפרטורה של 23°C למשך 8 דקות. ודאו כי הרכיבים טבולים במלואם בתמיסה ושאין בה בועות אוויר.. 2
בעודם טבולים בתמיסה, נקו את החלק הפנימי והחיצוני שלהם בעזרת מברשת זיפים רכים למשך מספר הדקות שצוין. שימו לב במיוחד לחריצים ולמרווחים.. 3

דקה אחת )1(כרית	 
דקה אחת )1(מסגרת	 
2 דקותכיסוי ראש	 

שטפו את הרכיבים ב-5 ליטרים של מי שתייה בטמפרטורה של 20-30°C למשך דקה אחת )1(.. 4
שטפו את החלקים הפנימיים והחיצוניים של הרכיב מתחת לזרם מהיר של מי ברז בטמפרטורה של 20-30°C למשך דקה אחת )1( נוספת.. 5

בצעו בדיקה ונקו שוב לפי הצורך עד לקבלת מראה נקי.1. 1בדיקה/ייבוש
הניחו את הרכיבים לייבוש, הרחק מאור שמש ישיר.. 2

Gigasept FFחיטוי

:AirFit F20 כרית/מרפק סטנדרטי/מסגרת/ציוד ראש של
1 ..15-25°C מדולל ב-5% עם מי שתייה קרים בטמפרטורת תמיסה של Gigasept FF הכינו תמיסה של
השרו את הרכיבים בתמיסה למשך 15 דקות. ודאו כי הרכיבים טבולים במלואם בתמיסה ושאין בה בועות אוויר. לחיטוי המסגרת יש לסחוט את הבד כדי לשחרר את כל בועות האוויר.. 2
שטפו את הרכיבים ב-5 ליטרים של מי שתייה בטמפרטורה של 20-30°C למשך דקה אחת )1(.. 3
שטפו את החלקים הפנימיים והחיצוניים של הרכיבים מתחת לזרם מהיר של מי ברז בטמפרטורה של 20-30°C למשך דקה אחת )1( נוספת.. 4
הניחו את הרכיבים לייבוש, הרחק מאור שמש ישיר.. 5

בצעו בדיקה חזותית של כל אחד מרכיבי המסכה. אם רכיב כלשהו של המסכה נראה פגום )בקעים, סדקים, קרעים וכו'(, יש להשליכו ולהחליפו בחדש. ייתכן כי יתרחש שינוי קל בצבע של רכיבי הסיליקון. זה שגרתי ואין בדיקה
סיבה לדאגה.

הרכיבו מחדש את המסכה בהתאם להוראות המופיעות במדריך למשתמש.הרכבה מחדש

יש לאחסן את המסכה בסביבה יבשה ונטולת אבק, הרחק מאור שמש ישיר. אריזה ואחסון
.60°C 20°-( עדC( :טמפרטורת אחסון

אי ניקוי רכיבי המסכה בהתאם להנחיות עלול לגרום לחיטוי ולסטריליזציה לקויים.  1



7 עברית 

STERRAD - הליכי סטריליזציה
פרקו את המסכה בהתאם להוראות המופיעות במדריך למשתמש.פירוק

Alconoxניקוי

:AirFit F20 כרית
הכינו תמיסה של Alconox על ידי דילול ב-1% עם מי שתייה )כלומר, 10 גרם לליטר(, ב-20-25°C, על פי הוראות היצרן.. 1
השרו את הרכיב בתמיסה למשך דקה אחת )1(.. 2
בעודו טבול בתמיסה, נקו את הרכיב עם מברשת זיפים רכה למשך דקה אחת )1(. שימו לב במיוחד לכל החריצים והמרווחים.. 3
רחצו באמצעות ניעור נמרץ ב-5 ליטרים של מי שתייה. חזרו על הפעולה פעם נוספת.. 4

בצעו בדיקה ונקו שוב לפי הצורך עד לקבלת מראה נקי.1 . 1בדיקה/ייבוש
הניחו את רכיבי המסכה לייבוש, הרחק מאור שמש ישיר.. 2

STERRADסטריליזציה

:AirFit F20 כרית
1 ..STERRAD עם אינדיקטורים כימיים STERRAD לארוז את רכיבי המסכה לפני סטריליזציה כמתואר בהוראות היצרן עבור מערכת סטריליזציה

הערה: לא מומלץ להשתמש בשקיות. 
2 .:STERRAD עקרו את הרכיב בהתאם להוראות היצרן למערכת הסטריליזציה של

 	STERRAD 100Sמחזור קצר או ארוך

 	STERRAD NXמחזור רגיל או מתקדם

הערות: 
תהליך הסטריליזציה גם מייבש. 	 
בדוק את רצועות המחוון של STERRAD כדי לוודא שהמכונה פועלת כהלכה.	 

בצעו בדיקה חזותית של כל אחד מרכיבי המסכה. אם רכיב כלשהו של המסכה נראה פגום )בקעים, סדקים, קרעים וכו'(, יש להשליכו ולהחליפו בחדש. ייתכן כי יתרחש שינוי קל בצבע של רכיבי הסיליקון. זה שגרתי ואין בדיקה
סיבה לדאגה.

הרכיבו מחדש את המסכה בהתאם להוראות המופיעות במדריך למשתמש.הרכבה מחדש

יש לאחסן את המסכה בסביבה יבשה ונטולת אבק, הרחק מאור שמש ישיר.אריזה ואחסון
.60°C 20°-( עדC( :טמפרטורת אחסון

אי ניקוי רכיבי המסכה בהתאם להנחיות עלול לגרום לחיטוי ולסטריליזציה לקויים.  1
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 אזהרות וכללי זהירות כלליים
ResMed אינה יכולה להתחייב לכך שסטייה מההליכים המפורטים במדריך זה )למשל, חריגה ממספר מחזורי העיבוד מחדש( לא תפגע בביצועים או ברמת הבטיחות של המוצר.	 
אין לבצע חיטוי באוטוקלב או להעביר את רכיבי המסכה סטריליזציה עם גז אתילן-אוקסיד.	 
בעת שימוש בחומרי ניקוי, חומרי חיטוי או חומרי סטריליזציה, יש לפעול תמיד לפי הוראות היצרן. במקרה של חוסר הלימה, מדריך זה מקבל קדימות.	 
אין לגהץ את כיסוי הראש מכיוון שהחומר רגיש לחום וייפגע	 


