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Dezinfekcijas un sterilizācijas rokasgrāmata Tikai klīniskam lietojumam

Šī rokasgrāmata ir paredzēta pilnās sejas maskas AirFit™ F20 / AirFit F20 NV / AirTouch™ F20 ResMed lietošanai vairākiem pacientiem miega laboratorijā, klīnikā vai slimnīcā. Ja esat maskas vienīgais lietotājs mājas apstākļos, tīrīšanas norādījumus skatiet 
lietotāja rokasgrāmatā. Šajā rokasgrāmatā ir izklāstītas ResMed ieteiktās un apstiprinātās maskas tīrīšanas, dezinfekcijas un sterilizācijas procedūras atbilstoši ISO17664. 

Maskas komponents1

Tīrīšana

Apstiprinātais 
ciklu skaits2

Alconox neodisher 
MediZym

neodisher 
MediClean forte Alconox Aniosyme DD1 Gigazyme Alconox Alconox

Termiska dezinfekcija Ķīmiska dezinfekcija Sterilizācija

Manuāli AMD4 AMD4 CIDEX™ OPA Anioxyde 1000 Gigasept FF STERRAD™ 100S STERRAD™ NX

• AirFit F20 polsteris 30
• AirTouch F20 polsteris3 – – – – – – – – –
• Standarta līkums – – – – 30

• Izliekums bez ventilācijas atverēm – – – – – – 30
• QuietAir™ līkums3 – – – – – – – – –
• Rāmis – – – 30
• Galvas stiprinājums – – – 30

1 Šī maska var nebūt pieejama visos reģionos. Pilnu informāciju par pareizu šo masku lietošanu skatiet attiecīgajā lietotāja rokasgrāmatā. Katrai maskas sistēmai pieejamo rezerves daļu sarakstu skatiet tīmekļa vietnes ResMed.com izstrādājumu katalogā.
2 Ja pēc atkārtotas uzstādīšanas veselības aprūpes iestādē nepieciešams papildu dezinfekcijas vai sterilizācijas cikls, apstiprināto ciklu skaits ir jāsamazina uz pusi.
3 Šis komponents ir paredzēts atkārtotai lietošanai vienam pacientam.
4 Automātiskais mazgātājs-dezinficētājs (AMD).

A

1

2

3

4

B C

5 6 7

D
A Standarta līkums 
1 Vārsts (AAV)
2 Ventilācijas atvere
3 Sānu pogas
4 Šarnīrsavienojums
B Rāmis 
C Polsteris 
D Galvas stiprinājums
5 Magnētiskās skavas
6 Galvas stiprinājuma apakšējās siksnas
7 Galvas stiprinājuma augšējās siksnas
A + B + C Rāmja sistēma
A + B + C + D Visa sistēma 
E QuietAir līkums
F Izliekums bez ventilācijas atverēm

EF
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Termiskas dezinfekcijas procedūras — manuāli
1. Izjaukšana Izjauciet masku saskaņā ar norādījumiem lietotāja rokasgrāmatā.

2. Tīrīšana Alconox

AirFit F20 polsteris
1. 1 minūti mērcējiet komponentu 1 % Alconox šķīdumā, kura temperatūra ir 20–25 °C.
2. Šķīdumā iemērkto komponentu 1 minūti tīriet ar mīkstu suku. Īpašu uzmanību pievērsiet spraugām un 

dobumiem.
3. Skalojiet, spēcīgi kratot 5 litros dzeramā ūdens. Atkārtojiet vēlreiz.
Rāmis
1. 1 minūti skalojiet komponentu tekošā dzeramajā ūdenī, kura temperatūra ir 20–30 °C. 
2. 5 minūtes mērcējiet komponentu 1 % Alconox šķīdumā, kura temperatūra ir 38,5–40 °C. Pārliecinieties, ka 

nav gaisa burbuļu un visas virsmas saskaras ar šķīdumu.
3. Spēcīgi kratiet šķīdumā iemērkto komponentu vēl 5 minūtes, vienlaikus saspiežot audumu ar roku. 
4. Vēl minūti tīriet ar mīkstu suku. Īpašu uzmanību pievērsiet spraugām un virsmām.
5. Skalojiet komponentu, 1 minūti maisot 5 litros dzeramā ūdens, kura temperatūra ir 19–20 °C.
6. Skalojiet komponentu dzeramajā ūdenī, kura temperatūra ir 19–20 °C.
Galvas stiprinājums
1. Pagatavojiet 1 % Alconox un dzeramā ūdens šķīdumu, t. i., 10 g Alconox litrā ūdens, kura temperatūra ir 

20–30 °C, ievērojot ražotāja norādījumus.
2. 3 minūtes mērcējiet komponentu šķīdumā.
3. Rūpīgi tīriet maskas komponentu ar mīkstu suku 2 minūtes, turpinot to mērcēt šķīdumā. Īpašu uzmanību 

pievērsiet spraugām un dobumiem. 
4. Saspiediet komponentu, lai izspiestu lieko šķidrumu.
5. Skalojiet komponentu, 30 sekundes atkārtoti saspiežot to zem 20–30 °C silta tekoša dzeramā ūdens 

strūklas. Atkārtojiet vēl divas reizes ar svaigu ūdeni. 

Standarta līkums (manuāli)
1. 1 minūti skalojiet sastāvdaļu komponentu tekošā dzeramajā ūdenī, kura temperatūra ir 15–25 °C. 
2. 5 minūtes mērcējiet sastāvdaļu 1,5–2 % Alconox šķīdumā, kura temperatūra ir 40–50 °C. Pārliecinieties, ka 

nav gaisa burbuļu un visas virsmas saskaras ar šķīdumu.
3. Iegremdētu šķīdumā, intensīvi kratiet vēl 3 minūtes. Vēl minūti tīriet sastāvdaļu ar suku. Pievērsiet īpašu 

uzmanību šarnīrsavienojumam un ventilācijas atverēm.
4. Skalojiet komponentu, 1 minūti maisot 5 litros dzeramā ūdens, kura temperatūra ir 15–25 °C.
5. 1 minūti skalojiet sastāvdaļu komponentu tekošā dzeramajā ūdenī, kura temperatūra ir 15–25 °C. 
6. Kratiet sastāvdaļu, lai atbrīvotos no liekā ūdens.
Standarta līkums (ultraskaņas vanniņa)
1. 1 minūti skalojiet un tīriet sastāvdaļu ar mīkstu suku tekošā dzeramajā ūdenī, kura temperatūra ir 20–30 °C. 

Pievērsiet īpašu uzmanību visām plaisām, dobumiem un pagrieziet kustīgās daļas.
2. Piepildiet divas trešdaļas ultraskaņas tīrītāja ar 1 % Alconox šķīdumu, kura temperatūra ir 20–30 °C, un  

20 minūtes apstrādājiet ar ultraskaņu. Pārliecinieties, ka sastāvdaļa ir pilnībā iegremdēta šķīdumā. 
Izmantojiet grozu/paplāti, lai nepieļautu komponenta un tvertnes saskaršanos. 

3. Skalojiet komponentu, 1 minūti maisot 5 litros dzeramā ūdens, kura temperatūra ir 20–30 °C. Atkārtojiet 
vēlreiz.

Izliekums bez ventilācijas atverēm (manuāli)
1. 5–10 minūtes mērcējiet komponentu 1 % Alconox šķīdumā, kura temperatūra ir 30–55 °C. Nodrošiniet, lai 

nebūtu gaisa burbuļu.
2. Pēc mērcēšanas, atstājot komponentu šķīdumā, 30 sekundes tīriet iekšējo un ārējo daļu ar mīkstu suku. 

Īpašu uzmanību pievērsiet spraugām un dobumiem.
3. Skalojiet komponentu tekošā ūdenī (≤ 60 °C), lai ūdens tieši saskaras ar visām virsmām 30–60 sekundes.

3. Pārbaude/žūšana 1. Pārbaudiet un, ja nepieciešams, atkārtojiet mazgāšanu, līdz komponents ir vizuāli tīrs.1 

2. Ļaujiet maskas komponentiem žūt gaissausi, sargājot no tiešiem saules stariem.

4. Dezinfekcija 1. Izmantojot karstā ūdens dezinfekcijas sistēmu, mērcējiet tajā dezinficējamos maskas komponentus, izmantojot šādu temperatūras un laika kombināciju2:
• Polsteris/standarta līkums/izliekums bez ventilācijas atverēm/rāmis: 75 °C 30 minūtes; 80 °C 10 minūtes; 90 °C 1 minūti; 93 °C 10 minūtes
• Galvas stiprinājums: 93 °C 10 minūtes

2. Kad process pabeigts, izņemiet maskas komponentus no karstā ūdens dezinfekcijas sistēmas. Rāmim un galvas stiprinājumam: saspiediet komponentu, lai atbrīvotos no liekā ūdens.
3. Ļaujiet maskas komponentiem žūt gaissausi, sargājot no tiešiem saules stariem.

5. Pārbaude Veiciet katra maskas komponenta vizuālu pārbaudi. Ja ir pamanāmas kāda maskas komponenta nolietošanās pazīmes (jebkāda lieluma plaisas, plīsumi u. c.), šis maskas komponents ir jāizmet un jānomaina. Silikona 
komponentiem var nedaudz mainīties krāsa, un tas ir pieņemami.

6. Atkārtota salikšana Salieciet masku saskaņā ar norādījumiem lietotāja rokasgrāmatā.

7.  Iepakojums un 
transportēšana

Glabājiet sausā vietā, kur nav putekļu, sargājot no tiešiem saules stariem. 
Glabāšanas temperatūra: no -20 °C līdz 60 °C.

1 Ja maskas komponenti netiek tīrīti saskaņā ar norādījumiem, to dezinfekcija un sterilizācija var būt neatbilstoša.
2 Aprēķināts un prognozēts pēc zināmas veģetatīvo mikroorganismu termiskās dezinfekcijas kinētikas, kas pakļauti termiskai dezinfekcijai (EN ISO 15883-1), un tie iekļauj APIC (Infekciju kontroles un epidemioloģijas profesionāļu asociācijas) un RKI (Roberta Koha institūta) ieteikto laika un 

temperatūras kombināciju.
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Termiskas dezinfekcijas procedūras — AMD
1. Izjaukšana Izjauciet masku saskaņā ar norādījumiem lietotāja rokasgrāmatā.

2. AMD neodisher MediZym neodisher MediClean forte

AirFit F20 polsteris/standarta līkums/rāmis/galvas stiprinājums
Automātiskā mazgātāja-dezinficētāja lietošana1; iestatiet tālāk norādītos 
iestatījumus.

Iepriekšēja 
tīrīšana

4 minūtes krāna ūdenī

Tīrīšana 0,5 % neodisher MediZym (fermentatīvs, 
Dr. Weigert), 10 minūtes 45 °C temperatūrā

Gala skalošana Dejonizētā ūdenī 3 minūtes

Dezinfekcija 93 °C 10 minūtes

Žāvēšana 15 minūtes

AirFit F20 polsteris/standarta līkums/rāmis/galvas stiprinājums
Automātiskā mazgātāja-dezinficētāja lietošana1; iestatiet tālāk 
norādītos iestatījumus.

Iepriekšēja 
tīrīšana

4 minūtes krāna ūdenī

Tīrīšana 0,5 % neodisher MediClean forte (Dr. Weigert), 
10 minūtes 55 °C temperatūrā

Neitralizācija 0,1 % neodisher Z (Dr. Weigert), 6 minūtes

Gala skalošana Dejonizētā ūdenī 3 minūtes

Dezinfekcija 93 °C 10 minūtes

Žāvēšana 15 minūtes

Izliekums bez ventilācijas atverēm
1. 1 minūti mērcējiet maskas komponentus 5 litru skalošanas vanniņā ar 

aukstu krāna ūdeni2. Nodrošiniet, lai uz komponentiem nebūtu gaisa 
burbuļu.

2. 30 sekundes skalojiet katru komponentu aukstā tekošā krāna ūdenī2

3. Pārnesiet komponentus uz ISO 15883 atbilstošu mazgātāju-
dezinficētāju.

Iepriekšēja 
tīrīšana

4 minūtes aukstā krāna ūdenī2

Tīrīšana 0,2–1 % neodisher MediClean forte (Dr. Weigert), 
10 minūtes 43–60 °C temperatūrā

Neitralizācija 0,1–0,2 % neodisher Z (Dr. Weigert), 6 minūtes 
43–60 °C temperatūrā

Gala skalošana Ūdens2, 3 minūtes 43–60 °C temperatūrā

Dezinfekcija 90–93 °C 5–10 minūtes

Žāvēšana Ļaujiet maskas komponentiem žūt gaissausi, 
sargājot no tiešiem saules stariem

3. Pārbaude 1. Pārbaudiet un, ja nepieciešams, atkārtojiet visas sadaļā [2. AMD] norādītās darbības, līdz komponents ir vizuāli tīrs3.
2. Veiciet katra maskas komponenta vizuālu pārbaudi. Ja ir pamanāmas kāda maskas komponenta nolietošanās pazīmes (jebkāda lieluma plaisas, plīsumi u. c.), šis maskas komponents ir jāizmet un jānomaina. Silikona 

komponentiem var nedaudz mainīties krāsa, un tas ir pieņemami.

4. Atkārtota salikšana Salieciet masku, ievērojot norādījumus lietotāja rokasgrāmatā

5.  Iepakojums un 
transportēšana

Glabājiet sausā vietā, kur nav putekļu, sargājot no tiešiem saules stariem. 
Glabāšanas temperatūra: no -20 °C līdz 60 °C.

1 Apstiprināts, izmantojot ar EN ISO 15883 saderīgu AMD modeli: Miele & Cie, KG, Guterson, tips G 7836 CD
2 Dzeramais ūdens
3 Ja maskas komponenti netiek tīrīti saskaņā ar norādījumiem, to dezinfekcija un sterilizācija var būt neatbilstošas.
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Ķīmiskas dezinfekcijas procedūras — CIDEX OPA
Izjaukšana Izjauciet masku saskaņā ar norādījumiem lietotāja rokasgrāmatā.

Tīrīšana Alconox

AirFit F20 polsteris
1. Pagatavojiet 1 % Alconox un dzeramā ūdens šķīdumu, t. i., 10 g Alconox litrā ūdens, kura temperatūra ir 20–25 °C, ievērojot ražotāja norādījumus.
2. Mērcējiet komponentu šķīdumā.
3. Šķīdumā iemērkto komponentu 1 minūti tīriet ar mīkstu suku. Īpašu uzmanību pievērsiet spraugām un dobumiem.
4. Skalojiet, spēcīgi kratot 5 litros dzeramā ūdens. Atkārtojiet vēlreiz, izmantojot svaigu ūdeni.

Pārbaude/žūšana 1. Pārbaudiet un, ja nepieciešams, atkārtojiet mazgāšanu, līdz komponents ir vizuāli tīrs.1

2. Ļaujiet maskas komponentiem žūt gaissausi, sargājot no tiešiem saules stariem.

Dezinfekcija CIDEX OPA

AirFit F20 polsteris
1. Pilnībā iegremdējiet un mērcējiet dezinficējamās maskas komponentus tirdzniecībā pieejamā šķīdumā 12 minūtes, ievērojot ražotāja norādījumus:

• ortoftalaldehīds, 0,55 % (piem., CIDEX OPA), istabas temperatūrā, proti, 20–25 °C (68–77 °F).
2. Trīs reizes pa 1 minūtei skalojiet maskas komponentus 5 litros dzeramā ūdens 20–30 °C (68–86 °F) temperatūrā.2.
3. Ļaujiet maskas komponentiem žūt gaissausi, sargājot no tiešiem saules stariem.

Pārbaude Veiciet katra maskas komponenta vizuālu pārbaudi. Ja ir pamanāmas kāda maskas komponenta nolietošanās pazīmes (jebkāda lieluma plaisas, plīsumi u. c.), šis maskas komponents ir jāizmet un jānomaina. Silikona 
komponentiem var nedaudz mainīties krāsa, un tas ir pieņemami.

Atkārtota salikšana Salieciet masku saskaņā ar norādījumiem lietotāja rokasgrāmatā.

Iepakojums un 
transportēšana

Glabājiet sausā vietā, kur nav putekļu, sargājot no tiešiem saules stariem.
Glabāšanas temperatūra: no -20 °C līdz 60 °C.

1 Ja maskas komponenti netiek tīrīti saskaņā ar norādījumiem, to dezinfekcija un sterilizācija var būt neatbilstoša.
2 Ja komponents netiek pienācīgi izskalots, iespējams toksisks CIDEX OPA atlikuma līmenis.
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Ķīmiskās dezinfekcijas procedūras — Anioxyde 1000
Izjaukšana Izjauciet masku saskaņā ar norādījumiem lietotāja rokasgrāmatā.

Tīrīšana Aniosyme DD1

Manuāli — AirFit F20 polsteris/rāmis/galvas stiprinājums
1. 1 minūti skalojiet katru komponentu atsevišķi ar dzeramu krāna ūdeni.
2. 8 minūtes mērcējiet komponentus 0,5 % Aniosyme DD1 un dzeramā ūdens šķīdumā, kura temperatūra ir 15–20 °C. Pārliecinieties, ka sastāvdaļas ir pilnībā iegremdētas šķīdumā un nav gaisa burbuļu.
3. Kad komponenti iegremdēti šķīdumā, norādīto laiku tīriet to iekšpusi un ārpusi ar mīkstu suku. Īpašu uzmanību pievērsiet spraugām un dobumiem.

• Polsteris 1 minūte
• Rāmis 1 minūte
• Galvas stiprinājums 2 minūtes

4. 1 minūti skalojiet komponentus 5 litros dzeramā ūdens, kura temperatūra ir 20–30 °C.
5. Vēl minūti skalojiet komponenta iekšējās un ārējās daļas tekošā krāna ūdenī, kura temperatūra ir 20–30 °C.

Pārbaude/žūšana 1. Pārbaudiet un, ja nepieciešams, atkārtojiet mazgāšanu, līdz komponents ir vizuāli tīrs.1

2. Atstājiet komponentus nožūt gaisā, sargājot no tiešas saules gaismas.

Dezinfekcija Anioxyde 1000

AirFit F20 polsteris/rāmis/galvas stiprinājums 
1. Aktivizējiet šķīdumu saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Lietojiet Anioxyde 1000 istabas temperatūrā.
2. 5 minūtes mērcējiet komponentu aktivētā šķīdumā. Pārliecinieties, ka sastāvdaļas ir pilnībā iegremdētas šķīdumā un nav gaisa burbuļu. 
3. 1 minūti skalojiet komponentus 5 litros dzeramā ūdens, kura temperatūra ir 20–30 °C.
4. Vēl minūti skalojiet komponentu iekšējās un ārējās daļas tekošā krāna ūdenī, kura temperatūra ir 20–30 °C.
5. Atstājiet komponentus nožūt gaisā, sargājot no tiešas saules gaismas.

Pārbaude Veiciet katra maskas komponenta vizuālu pārbaudi. Ja ir pamanāmas kāda maskas komponenta nolietošanās pazīmes (jebkāda lieluma plaisas, plīsumi u. c.), šis maskas komponents ir jāizmet un jānomaina. Silikona 
komponentiem var nedaudz mainīties krāsa, un tas ir pieņemami.

Atkārtota salikšana Salieciet masku saskaņā ar norādījumiem lietotāja rokasgrāmatā.

Iepakojums un 
transportēšana

Glabājiet sausā vietā, kur nav putekļu, sargājot no tiešiem saules stariem. 
Glabāšanas temperatūra: no -20 °C līdz 60 °C.

1 Ja maskas komponenti netiek tīrīti saskaņā ar norādījumiem, to dezinfekcija un sterilizācija var būt neatbilstoša.
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Ķīmiskās dezinfekcijas procedūras — Gigasept FF
Izjaukšana Izjauciet masku saskaņā ar norādījumiem lietotāja rokasgrāmatā.

Tīrīšana Gigazyme

Apstrāde ar ultraskaņu — standarta līkums
1. 1 minūti skalojiet katru komponentu atsevišķi aukstā tekošā krāna ūdenī.
2. Mērcējiet komponentus 1 % Gigazyme un dzeramā ūdens šķīdumā, kura temperatūra ir 23 °C. 
3. 20 minūtes apstrādājiet komponentus ultraskaņas vanniņā, kas piepildīta ar tīrīšanas šķīdumu. 

Pārliecinieties, ka sastāvdaļas ir pilnībā iegremdētas šķīdumā un nav gaisa burbuļu. Ievērojiet ultraskaņas 
vanniņas ražotāja norādījumus.

4. 1 minūti skalojiet komponentus 5 litros dzeramā ūdens, kura temperatūra ir 20–30 °C.
5. Vēl minūti skalojiet komponentu iekšējās un ārējās daļas tekošā krāna ūdenī, kura temperatūra ir 

20–30 °C.

Manuāli — standarta līkums
1. 1 minūti skalojiet katru komponentu atsevišķi aukstā tekošā krāna ūdenī.
2. 5 minūtes mērcējiet komponentus 1 % Gigazyme un dzeramā ūdens šķīdumā, kura temperatūra ir 23 °C. 

Pārliecinieties, ka sastāvdaļas ir pilnībā iegremdētas šķīdumā un nav gaisa burbuļu. 
3. Intensīvi maisiet šķīdumā iegremdēto komponentu vēl 3 minūtes, pēc tam izņemiet un vēl 1 minūti tīriet 

tikai ārpusi. Pievērsiet īpašu uzmanību šarnīrsavienojumam un ventilācijas atverēm.
4. Skalojiet sastāvdaļu, 1 minūti maisot 5 litros dzeramā ūdens, kura temperatūra ir 20–30 °C.
5. Vēl minūti skalojiet komponenta iekšējās un ārējās daļas tekošā krāna ūdenī, kura temperatūra ir 

20–30 °C.

Manuāli — AirFit F20 polsteris/rāmis/galvas stiprinājums
1. 1 minūti skalojiet katru komponentu atsevišķi aukstā tekošā krāna ūdenī.
2. 8 minūtes mērcējiet komponentus 1 % Gigazyme un dzeramā ūdens šķīdumā, kura temperatūra ir 23 °C. Pārliecinieties, ka sastāvdaļas ir pilnībā iegremdētas šķīdumā un nav gaisa burbuļu.
3. Kad komponenti iegremdēti šķīdumā, norādīto laiku tīriet to iekšpusi un ārpusi ar mīkstu suku. Īpašu uzmanību pievērsiet spraugām un dobumiem.

• Polsteris 1 minūte
• Rāmis 1 minūte
• Galvas stiprinājums 2 minūtes

4. 1 minūti skalojiet komponentus 5 litros dzeramā ūdens, kura temperatūra ir 20–30 °C.
5. Vēl minūti skalojiet komponenta iekšējās un ārējās daļas tekošā krāna ūdenī, kura temperatūra ir 20–30 °C.

Pārbaude/žūšana 1. Pārbaudiet un, ja nepieciešams, atkārtojiet mazgāšanu, līdz komponents ir vizuāli tīrs.1

2. Atstājiet komponentus nožūt gaisā, sargājot no tiešas saules gaismas.

Dezinfekcija Gigasept FF

AirFit F20 polsteris/standarta līkums/rāmis/galvas stiprinājums
1. Pagatavojiet 5 % Gigasept FF un auksta dzeramā ūdens šķīdumu, kura temperatūra ir 15–25 °C.
2. 15 minūtes mērcējiet komponentus šķīdumā. Pārliecinieties, ka sastāvdaļas ir pilnībā iegremdētas šķīdumā un nav gaisa burbuļu. Apstrādājot rāmi: saspiediet audumu, lai izspiestu visus gaisa burbuļus.
3. 1 minūti skalojiet komponentus 5 litros dzeramā ūdens, kura temperatūra ir 20–30 °C.
4. Vēl minūti skalojiet komponentu iekšējās un ārējās daļas tekošā krāna ūdenī, kura temperatūra ir 20–30 °C.
5. Atstājiet komponentus nožūt gaisā, sargājot no tiešas saules gaismas.

Pārbaude Veiciet katra maskas komponenta vizuālu pārbaudi. Ja ir pamanāmas kāda maskas komponenta nolietošanās pazīmes (jebkāda lieluma plaisas, plīsumi u. c.), šis maskas komponents ir jāizmet un jānomaina. Silikona 
komponentiem var nedaudz mainīties krāsa, un tas ir pieņemami.

Atkārtota salikšana Salieciet masku saskaņā ar norādījumiem lietotāja rokasgrāmatā.

Iepakojums un 
transportēšana

Glabājiet sausā vietā, kur nav putekļu, sargājot no tiešiem saules stariem. 
Glabāšanas temperatūra: no -20 °C līdz 60 °C.

1 Ja maskas komponenti netiek tīrīti saskaņā ar norādījumiem, to dezinfekcija un sterilizācija var būt neatbilstoša.



Latviski 7

Sterilizācijas procedūras — STERRAD
Izjaukšana Izjauciet masku saskaņā ar norādījumiem lietotāja rokasgrāmatā.

Tīrīšana Alconox

AirFit F20 polsteris
1. Pagatavojiet 1 % Alconox un dzeramā ūdens šķīdumu, t. i., 10 g Alconox litrā ūdens, kura temperatūra ir 20–25 °C, ievērojot ražotāja norādījumus.
2. 1 minūti mērcējiet komponentu šķīdumā.
3. Šķīdumā iemērkto komponentu 1 minūti tīriet ar mīkstu suku. Īpašu uzmanību pievērsiet spraugām un dobumiem.
4. Skalojiet, spēcīgi kratot 5 litros dzeramā ūdens. Atkārtojiet vēlreiz.

Pārbaude/žūšana 1. Pārbaudiet un, ja nepieciešams, atkārtojiet mazgāšanu, līdz komponents ir vizuāli tīrs.1 

2. Ļaujiet maskas komponentiem žūt gaissausi, sargājot no tiešiem saules stariem.

Sterilizācija STERRAD

AirFit F20 polsteris
1. Pirms sterilizācijas iepakojiet maskas komponentus atbilstīgi STERRAD sterilizācijas sistēmas un STERRAD ķīmisko indikatoru ražotāja norādījumiem.

Piezīme. Nav ieteicams izmantot maisiņus. 
2. Sterilizējiet komponentu, ievērojot STERRAD sterilizācijas sistēmas ražotāja norādījumus:

• STERRAD 100S Īss vai garš cikls

• STERRAD NX Standarta vai papildu cikls

Piezīmes. 
• Žāvēšana ir sterilizācijas procesa daļa. 
• Pārbaudiet STERRAD indikatora sloksnes, lai pārliecinātos, ka mašīna darbojas pareizi.

Pārbaude Veiciet katra maskas komponenta vizuālu pārbaudi. Ja ir pamanāmas kāda maskas komponenta nolietošanās pazīmes (jebkāda lieluma plaisas, plīsumi u. c.), šis maskas komponents ir jāizmet un jānomaina. Silikona 
komponentiem var nedaudz mainīties krāsa, un tas ir pieņemami.

Atkārtota salikšana Salieciet masku saskaņā ar norādījumiem lietotāja rokasgrāmatā.

Iepakojums un 
transportēšana

Glabājiet sausā vietā, kur nav putekļu, sargājot no tiešiem saules stariem.
Glabāšanas temperatūra: no -20 °C līdz 60 °C.

1  Ja maskas komponenti netiek tīrīti saskaņā ar norādījumiem, to dezinfekcija un sterilizācija var būt neatbilstoša.
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 VISPĀRĒJI BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
• ResMed nevar garantēt, ka novirzes no šajā rokasgrāmatā minētajām procedūrām (piemēram, atkārtotas apstrādes ciklu skaita pārsniegšana) un to ietekme uz izstrādājuma veiktspēju vai 

drošību būs pieņemamas.
• Maskas komponentus nedrīkst apstrādāt autoklāvā, un tiem nedrīkst veikt sterilizāciju ar etilēnoksīda gāzi.
• Izmantojot mazgāšanas līdzekļus, dezinfekcijas vai sterilizācijas līdzekļus, vienmēr ievērojiet ražotāja norādījumus. Pretrunu gadījumā par prioritāru uzskatāma šī rokasgrāmata.
• Negludiniet galvas stiprinājuma saites ar gludekli, jo saišu materiāls ir termojutīgs un tiks sabojāts


