
Íslenska 1

Sótthreinsunar- og dauðhreinsunarleiðbeiningar Eingöngu klínísk notkun

Leiðbeiningarnar eru ætlaðar til að margir sjúklingar noti AirFit™ F20 / AirFit F20 NV / AirTouch™ F20 ResMed heilgrímu á svefnrannsóknarstofu, klíník eða sjúkrahúsi. Ef þú notar grímuna heima fyrir sem stakur 
notandi, sjá notendahandbókina varðandi hreinsunarleiðbeiningar. Leiðbeiningarnar lýsa ráðlögðum og staðfestum aðferðum ResMed við að hreinsa, sótthreinsa og dauðhreinsa grímuna í samræmi við ISO17664. 

Grímuíhlutur1

Hreinsun

Staðfestur 
lotufjöldi2

Alconox neodisher 
MediZym

neodisher 
MediClean forte Alconox Aniosyme DD1 Gigazyme Alconox Alconox

Sótthreinsun með hita Kemísk sótthreinsun Dauðhreinsun

Handvirkt AWD4 AWD4 CIDEX™ OPA Anioxyde 1000 Gigasept FF STERRAD™ 100S STERRAD™ NX

• AirFit F20 mjúki hluti 30
• AirTouch F20 mjúki 

hluti3 – – – – – – – – –

• Staðlað hné – – – – 30

• Olnbogi án loftopa – – – – – – 30
• QuietAir™ hné3 – – – – – – – – –
• Umgjörð – – – 30
• Höfuðfestingar – – – 30

1 Ekki er víst að þessi gríma sé í boði á öllum svæðum. Sjá notendahandbók varðandi ítarlegar upplýsingar um rétta notkun grímunnar. Sjá vöruleiðbeiningar á ResMed.com varðandi skrá yfir tiltæka varahluti fyrir öll grímukerfi.
2 Ef heilbrigðisstofnun krefst viðbótarsótthreinsunar eða dauðhreinsunarlotu eftir samsetningu skal helminga fjölda staðfestra lota.
3 Íhluturinn er ætlaður til endurnotkunar hjá einum sjúklingi.
4 Sjálfvirkur þvotta-sótthreinsari.

A

1

2

3

4

B C

5 6 7

D
A Staðlað hné 
1 Loki (AAV)
2 Loftop
3 Hnappar á hliðum
4 Sveiflutengi
B Umgjörð 
C Mjúki hluti 
D Höfuðfestingar
5 Segulspennur
6 Neðri ólar höfuðfestinga
7 Efri ólar höfuðfestinga
A+B+C Umgjarðarkerfi
A+B+C+D Heildarkerfi 
E QuietAir-hné
F Olnbogi án loftopa

EF



Íslenska 2

Aðferðir við sótthreinsun með hita - Handbók
1. Sundurtekning Taktu grímuna í sundur í samræmi við leiðbeiningar í notendahandbókinni.

2. Hreinsun Alconox

AirFit F20 mjúki hluti:
1. Leggðu íhlutinn í bleyti í 1% Alconox-lausn við 20-25°C í 1 mínútu.
2. Hreinsaðu með mjúkum bursta í 1 mínútu á meðan hann er í bleyti. Gættu sérstaklega að öllum rifum og 

holum.
3. Skolaðu með því að hrista duglega í 5 lítrum af hreinu drykkjarvatni. Endurtaktu einu sinni enn.
Umgjörð:
1. Skolaðu íhlutinn undir rennandi drykkjarvatni við 20-30°C í 1 mínútu. 
2. Leggðu íhlutinn í bleyti í 1% Alconox-lausn við 38,5-40°C í 5 mínútur. Gakktu úr skugga um að engar 

loftbólur séu til staðar og að allir fletir komist í snertingu við lausnina.
3. Hristu hraustlega í 5 mínútur í viðbót jafnframt því að kreista efnið á örmunum á meðan hann liggur í bleyti 

í lausninni. 
4. Hreinsaðu með mjúkum bursta í mínútu til viðbótar. Gættu sérstaklega að öllum rifum og snertiflötum.
5. Skolaðu íhlutinn með því að hræra í 5 lítrum af hreinu drykkjarvatni við 19-20°C í 1 mínútu.
6. Skolaðu íhlutinn undir hreinu rennandi drykkjarvatni við 19-20°C.
Höfuðfestingar:
1. Búðu til lausn af Alconox með því að þynna hana með hreinu drykkjarvatni í 1%, þ.e. 10 g á lítra við 20-

30°C, í samræmi við fyrirmæli framleiðanda.
2. Láttu íhlutinn liggja í lausninni í 3 mínútur.
3. Hreinsaðu vandlega grímuíhlutinn með mjúkum bursta í 2 mínútur á meðan hann liggur áfram í lausninni. 

Gættu sérstaklega að öllum rifum og holum. 
4. Kreistu íhlutinn til að fjarlægja það mesta af lausninni.
5. Skolaðu íhlutinn með því að kreista hann endurtekið undir hreinu rennandi vatni við 20-30°C í 30 sekúndur. 

Endurtaktu það tvisvar með hreinu vatni. 

Staðlað hné (handvirkt):
1. Skolaðu íhlutinn undir hreinu rennandi drykkjarvatni við 15-25°C í 1 mínútu. 
2. Leggðu íhlutinn í bleyti í 1,5-2% Alconox-lausn við 40-50°C í 5 mínútur. Gakktu úr skugga um að engar 

loftbólur séu til staðar og að allir fletir komist í snertingu við lausnina.
3. Á meðan hann er í lausninni skaltu hrista hann duglega í 3 mínútur til viðbótar. Burstaðu íhlutinn í mínútu til 

viðbótar. Hugaðu sérstaklega að sveiflutengi og loftopum.
4. Skolaðu íhlutinn með því að hræra duglega með honum í 5 lítrum af hreinu drykkjarvatni við 15-25°C í 1 

mínútu.
5. Skolaðu íhlutinn undir hreinu rennandi drykkjarvatni við 15-25°C í 1 mínútu. 
6. Hristu mesta vatnið af íhlutnum.
Staðlað hné (úthljóðsbað):
1. Skolaðu og hreinsaðu íhlutinn með mjúkum bursta undir hreinu rennandi drykkjarvatni við 20-30°C í 1 

mínútu. Taktu sérstaklega eftir öllum rifum, holum og snúðu hreyfanlegum hlutum.
2. Fylltu úthljóðshreinsinn að tveimur þriðju með 1% Alconox-lausn við 20-30°C og láttu úthljóðbylgjurnar 

vinna í 20 mínútur. Gakktu úr skugga um að íhluturinn sé umluktur lausninni. Notaðu körfu/bakka til að koma 
í veg fyrir snertingu á milli íhlutar og tanks. 

3. Skolaðu íhlutinn með því að hræra honum í 5 lítrum af hreinu drykkjarvatni við 20-30°C í 1 mínútu. 
Endurtaktu einu sinni enn.

Olnbogi án loftopa (handvirkt):
1. Leggðu íhlutinn í bleyti í 1% Alconox-lausn við 30-55°C í 5 til 10 mínútur. Gakktu úr skugga um að það séu 

engar loftbólur.
2. Eftir að hann hefur legið í tilskildan tíma, án þess að taka hann úr lausninni, skaltu þrífa hann að innan og 

utan með mjúkum bursta í 30 sekúndur. Gættu sérstaklega að rifum og holum.
3. Skolaðu íhlutinn undir rennandi vatni (≤60°C) í beinni snertingu við alla fleti í 30-60 sekúndur.

3. Skoðun/þurrkun 1. Skoðaðu og endurtaktu þvott eftir þörfum þar til allt er sýnilega hreint.1 

2. Láttu grímuíhlutina loftþorna en ekki í beinu sólarljósi.

4. Sótthreinsun 1. Þegar sótthreinsað er með heitu vatni skal leggja sótthreinsunarhæfa grímuíhluti í bleyti og nota samsetningu af hitastigi og tíma2:
• Mjúki hlutinn/staðlað hné/óloftað hné/umgjörð 75°C í 30 mínútur; 80°C í 10 mínútur; 90°C í 1 mínútu; 93°C í 10 mínútur
• Höfuðfestingar: 93°C í 10 mínútur

2. Að því loknu skal fjarlægja grímuíhluti úr sótthreinsun með heitu vatni. Varðandi umgjörð og höfuðfestingar skal kreista íhlutinn til að fjarlægja mesta vatnið.
3. Láttu grímuíhlutina loftþorna en ekki í beinu sólarljósi.

5. Skoðun Skoðaðu hvern grímuíhlut með berum augum. Ef það sér á grímuíhlut (sprungur, rifur, slit o.s.frv.) skal viðkomandi grímuíhlut fargað og skipt út. Sílíkoneiningar eiga það til að upplitast dálítið og það telst ásættanlegt.

6. Að setja aftur saman Settu grímuna aftur saman í samræmi við leiðbeiningar í notendahandbókinni.

7. Umbúðir og geymsla Geymdu í þurru, ryklausu umhverfi utan við beint sólarljós. 
Geymsluhitastig: -20°C til 60°C.

1 Ef grímuíhlutir eru ekki hreinsaðir í samræmi við leiðbeiningar geta sótthreinsun og dauðhreinsun orðið ófullnægjandi.
2  Útreiknað og áætlað frá afvirkjunarhvarfafræði um þekkt áhrif hita á örverur í jurtaríkinu (EN ISO 15883-1) og undir það fellur tíma-hitastigssamsetningin sem APIC (Associations for Professionals in Infection Control and Epidemiology) og RKI (Robert Koch Institute) ráðleggja.



Íslenska 3

Aðferðir við sótthreinsun með hita - AWD
1. Sundurtekning Taktu grímuna í sundur í samræmi við leiðbeiningar í notendahandbókinni.

2. AWD neodisher MediZym neodisher MediClean forte

AirFit F20 mjúkhluti/staðlað hné/umgjörð/höfuðfestingar:
Við notkun á sjálfvirkum þvottasótthreinsara1, skal beita eftirfarandi 
vélastillingum:

Forhreinsun 4 mínútur kranavatn

Hreinsun 0,5% neodisher MediZym (ensímlausn, 
Dr. Weigert) í 10 mínútur við 45°C

Lokaskolun Afjónað vatn í 3 mínútur

Sótthreinsun 93°C í 10 mínútur

Þurrkun 15 mínútur

AirFit F20 mjúkhluti/staðlað hné/umgjörð/höfuðfestingar:
Við notkun á sjálfvirkum þvottasótthreinsara1, skal beita eftirfarandi 
vélastillingum:

Forhreinsun 4 mínútur kranavatn

Hreinsun 0,5% neodisher MediClean forte (Dr. Weigert) í 
10 mínútur við 55°C

Hlutleysing 0,1% neodisher Z (Dr. Weigert) í 6 mínútur

Lokaskolun Afjónað vatn í 3 mínútur

Sótthreinsun 93°C í 10 mínútur

Þurrkun 15 mínútur

Olnbogi án loftopa:
1. Dýfðu grímuíhlutunum í 5 lítra skolbað með köldu kranavatni2 í 1 mínútu. 

Gakktu úr skugga um að það séu engar loftbólur á íhlutunum.
2. Skolaðu alla íhluti undir köldu rennandi kranavatni2 í 30 sekúndur
3. Flyttu íhlutina í sótthreinsandi þvottavél sem samræmist ISO staðli 

15883.

Forhreinsun 4 mínútur kalt kranavatn2

Hreinsun 0,2-1% neodisher MediClean forte (Dr. Weigert) í 
10 mínútur við 43-60°C

Hlutleysing 0,1-0,2% neodisher Z (Dr. Weigert) í 6 mínútur við 
43-60°C

Lokaskolun Vatn2 í 3 mínútur við 43-60°C

Sótthreinsun 90-93°C í 5-10 mínútur

Þurrkun Láttu íhlutina loftþorna, en ekki í beinu sólarljósi.

3. Skoðun 1. Skoðaðu og endurtaktu eftir þörfum liðina í kafla [2. AWD] lið uns þeir eru sýnilega hreinir3.
2. Skoðaðu hvern grímuíhlut með berum augum. Ef það sér á grímuíhlut (sprungur, rifur, slit o.s.frv.) skal viðkomandi grímuíhlut fargað og skipt út. Sílíkoneiningar eiga það til að upplitast dálítið og það telst ásættanlegt.

4. Að setja aftur saman Settu grímuna aftur saman í samræmi við leiðbeiningar í notendahandbókinni

5. Umbúðir og geymsla Geymdu í þurru, ryklausu umhverfi utan við beint sólarljós. 
Geymsluhitastig: -20°C til 60°C.

1 Staðfest með því að nota EN ISO 15883 í samræmi við AWD gerð: Miele & Cie, KG, Guterson, Type G 7836 CD
2 Hreint drykkjarvatn
3 Ef grímuíhlutir eru ekki hreinsaðir í samræmi við leiðbeiningar geta sótthreinsun og dauðhreinsun orðið ófullnægjandi.



Íslenska 4

Kemískar sótthreinsunaraðferðir - CIDEX OPA
Sundurtekning Taktu grímuna í sundur í samræmi við leiðbeiningar í notendahandbókinni.

Hreinsun Alconox

AirFit F20 mjúki hluti:
1. Búðu til lausn af Alconox með því að þynna hana með hreinu drykkjarvatni í 1%, þ.e. 10 g á lítra við 20-25°C, í samræmi við fyrirmæli framleiðanda.
2. Dýfðu íhlutnum í lausnina.
3. Hreinsaðu með mjúkum bursta í 1 mínútu á meðan hann er í bleyti. Gættu sérstaklega að öllum rifum og holum.
4. Skolaðu með því að hrista duglega í 5 lítrum af hreinu drykkjarvatni. Endurtaktu einu sinni enn með nýju vatni.

Skoðun/þurrkun 1. Skoðaðu og endurtaktu þvott eftir þörfum þar til allt er sýnilega hreint.1

2. Láttu grímuíhlutina loftþorna en ekki í beinu sólarljósi.

Sótthreinsun CIDEX OPA

AirFit F20 mjúki hluti:
1. Dýfðu í kaf og bleyttu vel í sótthreinsunarhæfum grímuíhlutum ofan í lausn, sem er fáanleg sem verslunarvara, í 12 mínútur samkvæmt fyrirmælum framleiðanda:

• ortó-þalaldehýð 0,55% (t.d CIDEX OPA) við herbergishita 68-77°F (20-25°C).
2. Skolaðu grímuíhlutina 3 sinnum í 5 lítrum af hreinu drykkjarvatni við 68-86°F (20-30°C) í 1 mínútu2.
3. Láttu grímuíhlutina loftþorna en ekki í beinu sólarljósi.

Skoðun Skoðaðu hvern grímuíhlut með berum augum. Ef það sér á grímuíhlut (sprungur, rifur, slit o.s.frv.) skal viðkomandi grímuíhlut fargað og skipt út. Sílíkoneiningar eiga það til að upplitast dálítið og það telst ásættanlegt.

Að setja aftur saman Settu grímuna aftur saman í samræmi við leiðbeiningar í notendahandbókinni.

Umbúðir og geymsla Geymdu í þurru, ryklausu umhverfi utan við beint sólarljós.
Geymsluhitastig: -20°C til 60°C.

1 Ef grímuíhlutir eru ekki hreinsaðir í samræmi við leiðbeiningar geta sótthreinsun og dauðhreinsun orðið ófullnægjandi.
2 Ef íhluturinn er ekki skolaður nógu vel geta orðið eftir leifar af eitruðu magni af CIDEX OPA.



Íslenska 5

Kemískar sótthreinsunaraðferðir - Anioxyde 1000
Sundurtekning Taktu grímuna í sundur í samræmi við leiðbeiningar í notendahandbókinni.

Hreinsun Aniosyme DD1

Handvirkt – AirFit F20 mjúkhluti/umgjörð/höfuðfestingar:
1. Skolaðu sérhvern íhlut með hreinu drykkjarvatni úr krana í 1 mínútu.
2. Sökktu íhlutunum í lausn af Aniosyme DD1 sem þynnt er í 0,5% með hreinu drykkjarvatni við 15-20°C í 8 mínútur. Gakktu úr skugga um að íhlutirnir séu alveg umluktir lausninni og ekki séu neinar loftbólur.
3. Hreinsaðu íhlutina að innan og utan með mjúkum bursta tiltekinn fjölda mínútna á meðan þeir eru á kafi í lausninni. Gættu sérstaklega að rifum og holum.

• Mjúki hluti 1 mínúta
• Umgjörð 1 mínúta
• Höfuðfestingar 2 mínútur

4. Skolaðu íhlutina í 5 lítrum af hreinu drykkjarvatni við 20-30°C í 1 mínútu.
5. Skolaðu íhlutina bæði að innan og utan undir streymandi kranavatni við 20-30°C í mínútu til viðbótar.

Skoðun/þurrkun 1. Skoðaðu og endurtaktu þvott eftir þörfum þar til allt er sýnilega hreint.1

2. Láttu einingarnar loftþorna en ekki í beinu sólarljósi.

Sótthreinsun Anioxyde 1000

AirFit F20 mjúkhluti/umgjörð/höfuðfestingar: 
1. Virkjaðu lausnina í samræmi við fyrirmæli framleiðanda. Notaðu Anioxyde 1000 við herbergishitastig.
2. Láttu íhlutina liggja í virkjuðu lausninni í 5 mínútur. Gakktu úr skugga um að íhlutirnir séu umluktir lausninni og ekki séu neinar loftbólur. 
3. Skolaðu íhlutina í 5 lítrum af hreinu drykkjarvatni við 20-30°C í 1 mínútu.
4. Skolaðu íhlutina bæði að innan og utan undir hraðstreymandi kranavatni við 20-30°C í mínútu til viðbótar.
5. Láttu einingarnar loftþorna en ekki í beinu sólarljósi.

Skoðun Skoðaðu hvern grímuíhlut með berum augum. Ef það sér á grímuíhlut (sprungur, rifur, slit o.s.frv.) skal viðkomandi grímuíhlut fargað og skipt út. Sílíkoneiningar eiga það til að upplitast dálítið og það telst ásættanlegt.

Að setja aftur saman Settu grímuna aftur saman í samræmi við leiðbeiningar í notendahandbókinni.

Umbúðir og geymsla Geymdu í þurru, ryklausu umhverfi utan við beint sólarljós. 
Geymsluhitastig: -20°C til 60°C.

1 Ef grímuíhlutir eru ekki hreinsaðir í samræmi við leiðbeiningar geta sótthreinsun og dauðhreinsun orðið ófullnægjandi.



Íslenska 6

Kemískar sótthreinsunaraðferðir - Gigasept FF
Sundurtekning Taktu grímuna í sundur í samræmi við leiðbeiningar í notendahandbókinni.

Hreinsun Gigazyme

Hátíðnimeðferð – staðlað hné:
1. Skolaðu sérhvern íhlut með köldu rennandi kranavatni í 1 mínútu.
2. Sökktu íhlutunum í lausn af Gigazyme sem þynnt er í 1% með hreinu drykkjarvatni við 23°C. 
3. Settu íhlutina í hátíðnibað með hreinsilausn í 20 mínútur. Gakktu úr skugga um að íhlutirnir séu alveg 

umluktir lausninni og ekki séu neinar loftbólur. Fylgdu fyrirmælum framleiðanda um hátíðnibaðið.
4. Skolaðu íhlutina í 5 lítrum af hreinu drykkjarvatni við 20-30°C í 1 mínútu.
5. Skolaðu íhlutina bæði að innan og utan undir hraðstreymandi kranavatni við 20-30°C í mínútu til viðbótar.

Handvirkt – Staðlað hné:
1. Skolaðu sérhvern íhlut með köldu rennandi kranavatni í 1 mínútu.
2. Sökktu íhlutunum í lausn af Gigazyme sem þynnt er í 1% með hreinu drykkjarvatni við 23°C í 5 mínútur. 

Gakktu úr skugga um að íhlutirnir séu alveg umluktir lausninni og ekki séu neinar loftbólur. 
3. Hræra skal kröftuglega með íhlutnum á kafi í lausninni í 3 mínútur til viðbótar og bursta að utan aðeins í 1 

mínútu. Hugaðu sérstaklega að sveiflutengi og loftopum.
4. Skolaðu íhlutinn með því að hræra honum í 5 lítrum af hreinu drykkjarvatni við 20-30°C í 1 mínútu.
5. Skolaðu íhlutina bæði að innan og utan undir streymandi kranavatni við 20-30°C í mínútu til viðbótar.

Handvirkt – AirFit F20 mjúkhluti/umgjörð/höfuðfestingar:
1. Skolaðu sérhvern íhlut með köldu rennandi kranavatni í 1 mínútu.
2. Sökktu íhlutunum í lausn af Gigazyme sem þynnt er í 1% með hreinu drykkjarvatni við 23°C í 8 mínútur. Gakktu úr skugga um að íhlutirnir séu alveg umluktir lausninni og ekki séu neinar loftbólur.
3. Hreinsaðu íhlutina að innan og utan með mjúkum bursta tiltekinn fjölda mínútna á meðan þeir eru á kafi í lausninni. Gættu sérstaklega að rifum og holum.

• Mjúki hluti 1 mínúta
• Umgjörð 1 mínúta
• Höfuðfestingar 2 mínútur

4. Skolaðu íhlutina í 5 lítrum af hreinu drykkjarvatni við 20-30°C í 1 mínútu.
5. Skolaðu íhlutina bæði að innan og utan undir streymandi kranavatni við 20-30°C í mínútu til viðbótar.

Skoðun/þurrkun 1. Skoðaðu og endurtaktu þvott eftir þörfum þar til allt er sýnilega hreint.1

2. Láttu einingarnar loftþorna en ekki í beinu sólarljósi.

Sótthreinsun Gigasept FF

AirFit F20 mjúkhluti/staðlað hné/umgjörð/höfuðfestingar:
1. Búðu til lausn af Gigasept FF sem þynnt er í 5% með köldu hreinu drykkjarvatni þar sem lausnarhitastigið er 15-25°C.
2. Láttu íhlutina liggja í lausninni í 15 mínútur. Gakktu úr skugga um að íhlutirnir séu alveg umluktir lausninni og ekki séu neinar loftbólur. Kreistu efnið í umgjörðinni til að losna við allar loftbólur.
3. Skolaðu íhlutina í 5 lítrum af hreinu drykkjarvatni við 20-30°C í 1 mínútu.
4. Skolaðu íhlutina bæði að innan og utan undir hraðstreymandi kranavatni við 20-30°C í mínútu til viðbótar.
5. Láttu einingarnar loftþorna en ekki í beinu sólarljósi.

Skoðun Skoðaðu hvern grímuíhlut með berum augum. Ef það sér á grímuíhlut (sprungur, rifur, slit o.s.frv.) skal viðkomandi grímuíhlut fargað og skipt út. Sílíkoneiningar eiga það til að upplitast dálítið og það telst ásættanlegt.

Að setja aftur saman Settu grímuna aftur saman í samræmi við leiðbeiningar í notendahandbókinni.

Umbúðir og geymsla Geymdu í þurru, ryklausu umhverfi utan við beint sólarljós. 
Geymsluhitastig: -20°C til 60°C.

1 Ef grímuíhlutir eru ekki hreinsaðir í samræmi við leiðbeiningar geta sótthreinsun og dauðhreinsun orðið ófullnægjandi.



Íslenska 7

Dauðhreinsunaraðferðir - STERRAD
Sundurtekning Taktu grímuna í sundur í samræmi við leiðbeiningar í notendahandbókinni.

Hreinsun Alconox

AirFit F20 mjúki hluti:
1. Búðu til lausn af Alconox með því að þynna hana með hreinu drykkjarvatni í 1%, þ.e. 10 g á lítra við 20-25°C, í samræmi við fyrirmæli framleiðanda.
2. Láttu íhlutinn liggja í lausninni í 1 mínútu.
3. Hreinsaðu með mjúkum bursta í 1 mínútu á meðan hann er í bleyti. Gættu sérstaklega að öllum rifum og holum.
4. Skolaðu með því að hrista duglega í 5 lítrum af hreinu drykkjarvatni. Endurtaktu einu sinni enn.

Skoðun/þurrkun 1. Skoðaðu og endurtaktu þvott eftir þörfum þar til allt er sýnilega hreint.1 

2. Láttu grímuíhlutina loftþorna en ekki í beinu sólarljósi.

Dauðhreinsun STERRAD

AirFit F20 mjúki hluti:
1. Pakkaðu grímuíhlutunum áður en þeir eru dauðhreinsaðir eins og lýst er í fyrirmælum framleiðanda að STERRAD-dauðhreinsunarkerfinu með kemískum STERRAD-vísum.

Ath.: Ekki er mælt með að nota poka. 
2. Dauðhreinsaðu íhlutinn í samræmi við fyrirmæli framleiðanda að STERRAD-dauðhreinsunarkerfinu:

• STERRAD 100S Stutt eða löng lota

• STERRAD NX Stöðluð eða ítarleg lota

Athugasemdir: 
• Þurrkun fer fram sem hluti af dauðhreinsunarferli. 
• Kannaðu STERRAD-vísaræmur til að tryggja að vélin hafi gengið eðlilega.

Skoðun Skoðaðu hvern grímuíhlut með berum augum. Ef það sér á grímuíhlut (sprungur, rifur, slit o.s.frv.) skal viðkomandi grímuíhlut fargað og skipt út. Sílíkoneiningar eiga það til að upplitast dálítið og það telst ásættanlegt.

Að setja aftur saman Settu grímuna aftur saman í samræmi við leiðbeiningar í notendahandbókinni.

Umbúðir og geymsla Geymdu í þurru, ryklausu umhverfi utan við beint sólarljós.
Geymsluhitastig: -20°C til 60°C.

1 Ef grímuíhlutir eru ekki hreinsaðir í samræmi við leiðbeiningar geta sótthreinsun og dauðhreinsun orðið ófullnægjandi.
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 ALMENNAR AÐVARANIR OG VARNAÐARORÐ

• ResMed getur ekki veitt neina tryggingu fyrir að frávik frá aðferðum sem koma fram í þessum leiðbeiningum (t.d. að fara fram úr fjölda endurtekinna lota) og áhrif þeirra á frammistöðu 
eða öryggi vörunnar verði viðunandi.

• Grímueiningar á ekki að dauðhreinsa með gufusæfingu eða etýlenoxíðgasi.

• Þegar notuð eru hreinsiefni, sótthreinsandi efni eða dauðhreinsandi efni skal alltaf fylgja fyrirmælum framleiðanda. Ef leiðbeiningarnar stangast á skulu þessar leiðbeiningar ráða.

• Notið ekki straujárn á höfuðfestingu þar sem hún þolir ekki hita og mun því skemmast


