
Lietuvių k. 1

Dezinfekavimo ir sterilizavimo vadovas Tik klinikiniam naudojimui

Šis vadovas yra skirtas miego laboratorijoje, klinikoje ar ligoninėje keleto pacientų naudojamoms „ResMed“ viso veido kaukėms „AirFit™ F20“ / „AirFit F20 NV“ / „AirTouch™ F20“. Jei jūs vienintelis namuose naudojate kaukę, žr. naudotojo vadovą, kuriame pateikti 
valymo nurodymai. Šiame vadove aprašytos „ResMed“ rekomenduojamos ir patvirtintos kaukės valymo, dezinfekavimo ir sterilizavimo procedūros pagal ISO17664. 

Kaukės komponentas1

Valymas

Patvirtintas 
ciklų skaičius2

„Alconox“ „neodisher 
MediZym“

„neodisher 
MediClean forte“ „Alconox“ „Aniosyme DD1“ „Gigazyme“ „Alconox“ „Alconox“

Terminis dezinfekavimas Cheminis dezinfekavimas Sterilizavimas

Rankinis APDM4 APDM4 CIDEX™ OPA „Anioxyde 1000“ „Gigasept FF“ STERRAD™ 100S STERRAD™ NX

• „AirFit F20“ pagalvėlė 30
• „AirTouch F20“ pagalvėlė3 – – – – – – – – –
• Standartinė alkūnė – – – – 30

• Neventiliuojama alkūnė – – – – – – 30
• „QuietAir™“ alkūnė3 – – – – – – – – –
• Rėmas – – – 30
• Galvos dirželiai – – – 30

1 Ši kaukė gali būti parduodama ne visuose regionuose. Tinkamas šių kaukių naudojimas aprašytas konkrečiame naudotojo vadove. Jei norite gauti kiekvienos kaukės sistemos galimų keičiamųjų dalių sąrašą, žr. naudotojo vadovą adresu ResMed.com.
2 Jei sveikatos priežiūros įstaigoje reikalaujama papildomo dezinfekavimo arba sterilizavimo ciklo pakartotinai surinkus, patvirtintų ciklų skaičių būtina dalyti pusiau.
3 Šis komponentas yra skirtas naudoti pakartotinai vienam pacientui.
4 Automatinė plovimo ir dezinfekavimo mašina.
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A Standartinė alkūnė 
1 Vožtuvas (AAV)
2 Oro anga
3 Šoniniai mygtukai
4 Lankstas
B Rėmas 
C Pagalvėlė 
D Galvos dirželiai
5 Magnetiniai spaustukai
6 Apatiniai galvos dirželiai
7 Viršutiniai galvos dirželiai
A+B+C Rėmo sistema
A+B+C+D Visa sistema 
E „QuietAir“ alkūnė
F Neventiliuojama alkūnė
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Lietuvių k. 2

Rankinės terminio dezinfekavimo procedūros
1. Ardymas Išardykite kaukę pagal naudotojo vadove pateiktus nurodymus.

2. Valymas „Alconox“

„AirFit F20“ pagalvėlė:
1. Pamerkite komponentą 1 minutei į 1 % „Alconox“ tirpalą, kurio temperatūra 20–25 °C.
2. Į tirpalą panardintą dalį 1 minutę valykite šepečiu minkštais šeriais. Ypatingą dėmesį skirkite visiems 

plyšeliams ir ertmėms.
3. Nuskalaukite energingai purtydami 5 litruose geriamosios kokybės vandens. Pakartokite dar vieną kartą.
Rėmelis:
1. Komponentą 1 minutę skalaukite po tekančiu 20–30 °C temperatūros geriamuoju vandeniu. 
2. Pamerkite komponentą 5 minutėms į 1 % „Alconox“ tirpalą, kurio temperatūra 38,5–40 °C. Užtikrinkite, kad 

nebūtų oro burbuliukų ir visus paviršius pasiektų tirpalas.
3. Panardinę į tirpalą dar 5 minutes energingai purtykite, išgręždami svirtelių audinį. 
4. Dar minutę valykite šepetėliu minkštais šereliais. Ypatingą dėmesį skirkite visiems plyšeliams ir sandūroms.
5. Komponentą 1 minutę skalaukite maišydami 5 litruose 19–20 °C temperatūros geriamojo vandens.
6. Nuskalaukite komponentą geriamuoju 19–20 °C temperatūros vandeniu.
Galvos dirželiai:
1. Paruoškite „Alconox“ tirpalą, atskiesdami 20–30 °C temperatūros geriamuoju vandeniu iki 1 %, t. y. 10 g 

litrui, laikydamiesi gamintojo nurodymų.
2. Komponentą mirkykite tirpale 3 minutes.
3. Kruopščiai 2 minutes valykite kaukės komponentą šepetėliu minkštais šereliais ir toliau jį mirkydami tirpale. 

Ypatingą dėmesį skirkite visiems plyšeliams ir ertmėms. 
4. Nugręžkite nuo komponentų tirpalo perteklių.
5. Skalaukite komponentą 30 sekundžių tekančiu geriamuoju 20–30 °C temperatūros vandeniu pakartotinai 

išgręždami. Pakartokite dar du kartus su švariu vandeniu. 

Standartinė alkūnė (rankinis):
1. Komponentą 1 minutę skalaukite tekančiu 15–25 °C temperatūros geriamuoju vandeniu. 
2. Pamerkite komponentą 5 minutėms į 1,5–2 % „Alconox“ tirpalą, kurio temperatūra 40–50 °C. Užtikrinkite, 

kad nebūtų oro burbuliukų ir visus paviršius pasiektų tirpalas.
3. Pamerkę į tirpalą energingai papurtykite dar 3 minutes. Valykite komponentą šepetėliu dar vieną minutę. 

Ypatingą dėmesį skirkite lankstui ir angoms.
4. Komponentą 1 minutę skalaukite energingai maišydami 5 litruose 15–25 °C temperatūros geriamojo 

vandens.
5. Komponentą 1 minutę skalaukite tekančiu 15–25 °C temperatūros geriamuoju vandeniu. 
6. Pakratykite komponentą, kad pasišalintų vandens perteklius.
Standartinė alkūnė (ultragarso vonelė):
1. Skalaukite komponentą 1 minutę tekančiu geriamuoju 20–30 °C temperatūros vandeniu ir valykite šepetėliu 

švelniais šereliais. Ypatingą dėmesį skirkite visiems plyšeliams ir pasukiokite judamąsias dalis.
2. Pripildykite ultragarsinį valymo įrenginį du trečdalius 1 % „Alconox“ 20–30 °C temperatūros tirpalo ir 

20 minučių valykite ultragarsu. Įsitikinkite, kad komponentas būtų visiškai panardintas į tirpalą. Naudokite 
krepšį arba dėklą, kad komponentas neliestų vonelės. 

3. Komponentą 1 minutę skalaukite energingai maišydami 5 litruose 20–30 °C temperatūros geriamojo 
vandens. Pakartokite dar vieną kartą.

Neventiliuojama alkūnė (rankinis):
1. Pamerkite komponentą 5–10 minučių į 1 % „Alconox“ tirpalą, kurio temperatūra 30–55 °C. Įsitikinkite, kad 

nėra oro burbuliukų.
2. Po mirkymo, laikydami komponentą tirpale, šepetėliu minkštais šereliais 30 sekundžių valykite komponento 

vidų ir išorę. Ypatingą dėmesį skirkite plyšeliams ir ertmėms.
3. Skalaukite komponentą po tekančiu vandeniu (≤60 °C) taip, kad vanduo tiesiogiai liestų visus paviršius 

30–60 sekundžių.

3. Patikra / džiovinimas 1. Apžiūrėkite ir, jei reikia, plaukite pakartotinai, kol matysite, kad švaru.1 

2. Palikite kaukės komponentus nudžiūti vietoje, kurios nepasiekia tiesioginė saulės šviesa.

4. Dezinfekavimas 1. Naudodami dezinfekavimo karštu vandeniu sistemą, pamirkykite dezinfekuojamuosius kaukės komponentus, taikydami temperatūros ir laiko derinį2:
• Pagalvėlė / standartinė alkūnė / neventiliuojama alkūnė / rėmelis: 75 °C 30 minučių; 80 °C 10 minučių; 90 °C 1 minutę; 93 °C 10 minučių
• Galvos dirželiai: 93 °C 10 minučių

2. Baigę išimkite kaukės komponentus iš dezinfekavimo karštu vandeniu sistemos. Suspauskite rėmelio ir galvos dirželių komponentus, kad pasišalintų perteklinis vanduo.
3. Palikite kaukės komponentus nudžiūti vietoje, kurios nepasiekia tiesioginė saulės šviesa.

5. Patikra Apžiūrėkite kiekvieną kaukės komponentą. Jei ant kaukės komponentų yra matomų pažeidimų (įtrūkimų, nusidėvėjimo požymių ir pan.), kaukės komponentą reikia pakeisti nauju. Gali šiek tiek pakisti silikoninių komponentų 
spalva – tai priimtina.

6. Pakartotinis surinkimas Vėl surinkite kaukę pagal naudotojo vadove pateiktus nurodymus.

7. Pakuotė ir laikymas Laikykite sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių, ir saugokite nuo tiesioginės saulės šviesos. 
Laikymo temperatūra: nuo –20 °C iki 60 °C.

1 Jei kaukės komponentas nebus išvalytas kaip nurodyta, gali būti dezinfekuota ir sterilizuota nepakankamai.
2 Apskaičiuojama ir numatoma atsižvelgiant į žinomą vegetatyvinių mikroorganizmų, paveiktų termine dezinfekcija, terminės inaktyvacijos kinetiką (EN ISO 15883-1), turi būti ir laiko bei temperatūros derinys, kurį rekomenduoja Infekcijų kontrolės ir epidemiologijos specialistų asociacijos (Associations 

for Professionals in Infection Control and Epidemiology, APIC) ir Roberto Kocho institutas (Robert Koch Institute, RKI).



Lietuvių k. 3

Šiluminio dezinfekavimo procedūros, naudojant APDM
1. Ardymas Išardykite kaukę pagal naudotojo vadove pateiktus nurodymus.

2. APDM „neodisher MediZym“ „neodisher MediClean forte“

„AirFit F20“ pagalvėlė / standartinė alkūnė / rėmelis / galvos 
dirželiai:
Naudodami automatinę plovimo ir dezinfekavimo mašiną1, pasirinkite 
toliau nurodytas mašinos nuostatas.

Pradinis 
plovimas

4 minutes vandentiekio vandeniu

Plovimas 0,5 % „neodisher MediZym“ (fermentinis, 
„Dr. Weigert“) 10 minučių 45 °C temperatūroje

Galutinis 
skalavimas

Dejonizuotas vanduo 3 minutes

Dezinfekavimas 93 °C temperatūroje 10 minučių

Džiovinimas 15 minučių

„AirFit F20“ pagalvėlė / standartinė alkūnė / rėmelis / galvos 
dirželiai:
Naudodami automatinę plovimo ir dezinfekavimo mašiną1, pasirinkite 
toliau nurodytas mašinos nuostatas.

Pradinis 
plovimas

4 minutes vandentiekio vandeniu

Plovimas 0,5 % „neodisher MediClean forte“ 
(„Dr. Weigert“) 10 minučių 55 °C temperatūroje

Neutralizavimas 0,1 % „neodisher Z“ („Dr. Weigert“) 6 minutes

Galutinis 
skalavimas

Dejonizuotas vanduo 3 minutes

Dezinfekavimas 93 °C temperatūroje 10 minučių

Džiovinimas 15 minučių

Neventiliuojama alkūnė:
1. Kaukės komponentus 1 minutę mirkykite 5 litrų skalavimo vonelėje, 

pripildytoje šalto vandentiekio vandens2. Įsitikinkite, kad ant 
komponentų nėra oro burbuliukų.

2. Kiekvieną komponentą 30 sekundžių skalaukite šaltu tekančiu 
vandentiekio vandeniu2.

3. Įdėkite komponentus į ISO 15883 serijos standartą atitinkantį plovimo-
dezinfekavimo įrenginį.

Pradinis 
plovimas

4 minutes šaltu vandentiekio vandeniu2

Plovimas 0,2–1 % „neodisher MediClean forte“ 
(„Dr. Weigert“) 10 minučių 43–60 °C 
temperatūroje

Neutralizavimas 0,1–0,2 % „neodisher Z“ („Dr. Weigert“) 
6 minutes 43–60 °C temperatūroje

Galutinis 
skalavimas

Vanduo2 3 minutes 43–60 °C temperatūroje

Dezinfekavimas 90–93 °C 5–10 minučių

Džiovinimas Palikite komponentus džiūti vietoje, kurios 
nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai.

3. Patikra 1. Apžiūrėkite komponentus ir, jei reikia, kartokite visus veiksmus, aprašytus skyriuje [2. APDM], kol jie bus matomai švarūs3.
2. Apžiūrėkite kiekvieną kaukės komponentą. Jei ant kaukės komponentų yra matomų pažeidimų (įtrūkimų, nusidėvėjimo požymių ir pan.), kaukės komponentą reikia pakeisti nauju. Gali šiek tiek pakisti silikoninių komponentų 

spalva – tai priimtina.

4. Pakartotinis surinkimas Vėl surinkite kaukę pagal naudotojo vadove pateiktus nurodymus

5. Pakuotė ir laikymas Laikykite sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių, ir saugokite nuo tiesioginės saulės šviesos. 
Laikymo temperatūra: nuo –20 °C iki 60 °C.

1 Patvirtinta naudojant EN ISO 15883 reikalavimus atitinkantį APDM modelį: „Miele & Cie“, KG, Guterson, G tipo 7836 CD
2 Geriamosios kokybės vanduo
3 Jei kaukės komponentas nebus išvalytas kaip nurodyta, gali būti dezinfekuota ir sterilizuota nepakankamai.



Lietuvių k. 4

Cheminio dezinfekavimo procedūros – CIDEX OPA
Ardymas Išardykite kaukę pagal naudotojo vadove pateiktus nurodymus.

Valymas „Alconox“

„AirFit F20“ pagalvėlė:
1. Paruoškite „Alconox“ tirpalą, atskiesdami 20–25 °C temperatūros geriamuoju vandeniu iki 1 %, t. y. 10 g litrui, laikydamiesi gamintojo nurodymų.
2. Pamerkite komponentą į tirpalą.
3. Į tirpalą panardintą dalį 1 minutę valykite šepečiu minkštais šeriais. Ypatingą dėmesį skirkite visiems plyšeliams ir ertmėms.
4. Nuskalaukite energingai purtydami 5 litruose geriamosios kokybės vandens. Pakartokite dar vieną kartą švariame vandenyje.

Patikra / džiovinimas 1. Apžiūrėkite ir, jei reikia, plaukite pakartotinai, kol matysite, kad švaru.1

2. Palikite kaukės komponentus nudžiūti vietoje, kurios nepasiekia tiesioginė saulės šviesa.

Dezinfekavimas CIDEX OPA

„AirFit F20“ pagalvėlė:
1. Visiškai panardinkite ir mirkykite leidžiamus dezinfekuoti kaukės komponentus 12 minučių rinkoje parduodamame tirpale pagal gamintojo nurodymus:

• 0,55 % ortoftalaldehide (pvz., CIDEX OPA), kuris yra kambario (20–25 °C) temperatūros.
2. Skalaukite kaukės komponentus 3 kartus 1 minutę 5 litruose geriamojo vandens, kurio temperatūra yra 20–30 °C2.
3. Palikite kaukės komponentus nudžiūti vietoje, kurios nepasiekia tiesioginė saulės šviesa.

Patikra Apžiūrėkite kiekvieną kaukės komponentą. Jei ant kaukės komponentų yra matomų pažeidimų (įtrūkimų, nusidėvėjimo požymių ir pan.), kaukės komponentą reikia pakeisti nauju. Gali šiek tiek pakisti silikoninių komponentų 
spalva – tai priimtina.

Pakartotinis surinkimas Vėl surinkite kaukę pagal naudotojo vadove pateiktus nurodymus.

Pakuotė ir laikymas Laikykite sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių, ir saugokite nuo tiesioginės saulės šviesos.
Laikymo temperatūra: nuo –20 °C iki 60 °C.

1 Jei kaukės komponentas nebus išvalytas kaip nurodyta, gali būti dezinfekuota ir sterilizuota nepakankamai.
2 Nepakankamai išskalavus komponentą, gali likti toksiškas CIDEX OPA kiekis.



Lietuvių k. 5

Cheminio dezinfekavimo procedūros – „Anioxyde 1000“
Ardymas Išardykite kaukę pagal naudotojo vadove pateiktus nurodymus.

Valymas „Aniosyme DD1“

Rankinis – „AirFit F20“ pagalvėlė / rėmas / galvos dirželiai:
1. Kiekvieną atskirą komponentą 1 minutę skalaukite geriamuoju vandentiekio vandeniu.
2. Komponentus 8 minutes pamirkykite „Aniosyme DD1“ tirpale, praskiestame iki 0,5 % geriamuoju vandeniu, 15–20 °C temperatūros. Užtikrinkite, kad komponentai visiškai panirtų į tirpalą ir nebūtų oro burbuliukų.
3. Valykite į tirpalą panardintų komponentų vidų ir išorę šepečiu minkštais šereliais nurodytą minučių skaičių. Ypatingą dėmesį skirkite plyšeliams ir ertmėms.

• Pagalvėlė 1 minutė
• Rėmas 1 minutė
• Galvos dirželiai 2 minutės

4. Komponentus 1 minutę skalaukite 5 litruose 20–30 °C temperatūros geriamojo vandens.
5. Dar minutę skalaukite vidines ir išorines komponento dalis po greitai tekančiu 20–30 °C temperatūros vandentiekio vandeniu.

Patikra / džiovinimas 1. Apžiūrėkite ir, jei reikia, plaukite pakartotinai, kol matysite, kad švaru.1

2. Palikite komponentus džiūti vietoje, kurios nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai.

Dezinfekavimas „Anioxyde 1000“

„AirFit F20“ pagalvėlė / rėmas / galvos dirželiai: 
1. Suaktyvinkite tirpalą pagal gamintojo nurodymus. „Anioxyde 1000“ naudokite kambario temperatūros.
2. Komponentus mirkykite suaktyvintame tirpale 5 minutes. Užtikrinkite, kad komponentai visiškai panirtų į tirpalą ir nebūtų oro burbuliukų. 
3. Komponentus 1 minutę skalaukite 5 litruose 20–30 °C temperatūros geriamojo vandens.
4. Dar minutę skalaukite vidines ir išorines komponentų dalis po greitai tekančiu 20–30 °C temperatūros vandentiekio vandeniu.
5. Palikite komponentus džiūti vietoje, kurios nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai.

Patikra Apžiūrėkite kiekvieną kaukės komponentą. Jei ant kaukės komponentų yra matomų pažeidimų (įtrūkimų, nusidėvėjimo požymių ir pan.), kaukės komponentą reikia pakeisti nauju. Gali šiek tiek pakisti silikoninių komponentų 
spalva – tai priimtina.

Pakartotinis surinkimas Vėl surinkite kaukę pagal naudotojo vadove pateiktus nurodymus.

Pakuotė ir laikymas Laikykite sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių, ir saugokite nuo tiesioginės saulės šviesos. 
Laikymo temperatūra: nuo –20 °C iki 60 °C.

1 Jei kaukės komponentas nebus išvalytas kaip nurodyta, gali būti dezinfekuota ir sterilizuota nepakankamai.



Lietuvių k. 6

Cheminio dezinfekavimo procedūros – „Gigasept FF“
Ardymas Išardykite kaukę pagal naudotojo vadove pateiktus nurodymus.

Valymas „Gigazyme“

Valymas ultragarsu – standartinė alkūnė:
1. Kiekvieną atskirą komponentą 1 minutę skalaukite šaltu tekančiu vandentiekio vandeniu.
2. Komponentus pamirkykite „Gigazyme“ ir geriamojo vandens 1 %, 23 °C temperatūros tirpale. 
3. Komponentus 20 minučių valykite ultragarsinėje vonelėje, kuri pripildyta valymo tirpalo. Užtikrinkite, kad 

komponentai visiškai panirtų į tirpalą ir nebūtų oro burbuliukų. Laikykitės ultragarsinės vonelės gamintojo 
nurodymų.

4. Komponentus 1 minutę skalaukite 5 litruose 20–30 °C temperatūros geriamojo vandens.
5. Dar minutę skalaukite vidines ir išorines komponentų dalis po greitai tekančiu 20–30 °C temperatūros 

vandentiekio vandeniu.

Rankinis – standartinė alkūnė:
1. Kiekvieną atskirą komponentą 1 minutę skalaukite šaltu tekančiu vandentiekio vandeniu.
2. Komponentus 5 minutes pamirkykite „Gigazyme“ ir geriamojo vandens 1 %, 23 °C temperatūros tirpale. 

Užtikrinkite, kad komponentai visiškai panirtų į tirpalą ir nebūtų oro burbuliukų. 
3. Į tirpalą panardintą komponentą dar 3 minutes energingai purtykite, o paskui tik 1 minutę valykite jo išorę 

šepečiu. Ypatingą dėmesį skirkite lankstui ir angoms.
4. Komponentą 1 minutę skalaukite energingai maišydami 5 litruose 20–30 °C temperatūros geriamojo 

vandens.
5. Dar minutę skalaukite vidines ir išorines komponento dalis po greitai tekančiu 20–30 °C temperatūros 

vandentiekio vandeniu.

Rankinis – „AirFit F20“ pagalvėlė / rėmas / galvos dirželiai:
1. Kiekvieną atskirą komponentą 1 minutę skalaukite šaltu tekančiu vandentiekio vandeniu.
2. Komponentus 8 minutes pamirkykite „Gigazyme“ ir geriamojo vandens 1 %, 23 °C temperatūros tirpale. Užtikrinkite, kad komponentai visiškai panirtų į tirpalą ir nebūtų oro burbuliukų.
3. Valykite į tirpalą panardintų komponentų vidų ir išorę šepečiu minkštais šereliais nurodytą minučių skaičių. Ypatingą dėmesį skirkite plyšeliams ir ertmėms.

• Pagalvėlė 1 minutė
• Rėmas 1 minutė
• Galvos dirželiai 2 minutės

4. Komponentus 1 minutę skalaukite 5 litruose 20–30 °C temperatūros geriamojo vandens.
5. Dar minutę skalaukite vidines ir išorines komponento dalis po greitai tekančiu 20–30 °C temperatūros vandentiekio vandeniu.

Patikra / džiovinimas 1. Apžiūrėkite ir, jei reikia, plaukite pakartotinai, kol matysite, kad švaru.1

2. Palikite komponentus džiūti vietoje, kurios nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai.

Dezinfekavimas „Gigasept FF“

„AirFit F20“ pagalvėlė / standartinė alkūnė / rėmelis / galvos dirželiai:
1. Paruoškite „Gigasept FF“ tirpalą, praskiesdami iki 5 % šaltu geriamuoju vandeniu, tirpalas turi būti 15–25 °C temperatūros.
2. Komponentus 15 minučių pamirkykite tirpale. Užtikrinkite, kad komponentai visiškai panirtų į tirpalą ir nebūtų oro burbuliukų. Suspauskite rėmelio audinį, kad pasišalintų visi oro burbuliukai.
3. Komponentus 1 minutę skalaukite 5 litruose 20–30 °C temperatūros geriamojo vandens.
4. Dar minutę skalaukite vidines ir išorines komponentų dalis po greitai tekančiu 20–30 °C temperatūros vandentiekio vandeniu.
5. Palikite komponentus džiūti vietoje, kurios nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai.

Patikra Apžiūrėkite kiekvieną kaukės komponentą. Jei ant kaukės komponentų yra matomų pažeidimų (įtrūkimų, nusidėvėjimo požymių ir pan.), kaukės komponentą reikia pakeisti nauju. Gali šiek tiek pakisti silikoninių komponentų 
spalva – tai priimtina.

Pakartotinis surinkimas Vėl surinkite kaukę pagal naudotojo vadove pateiktus nurodymus.

Pakuotė ir laikymas Laikykite sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių, ir saugokite nuo tiesioginės saulės šviesos. 
Laikymo temperatūra: nuo –20 °C iki 60 °C.

1 Jei kaukės komponentas nebus išvalytas kaip nurodyta, gali būti dezinfekuota ir sterilizuota nepakankamai.



Lietuvių k. 7

Sterilizavimo procedūros – STERRAD
Ardymas Išardykite kaukę pagal naudotojo vadove pateiktus nurodymus.

Valymas „Alconox“

„AirFit F20“ pagalvėlė:
1. Paruoškite „Alconox“ tirpalą, atskiesdami 20–25 °C temperatūros geriamuoju vandeniu iki 1 %, t. y. 10 g litrui, laikydamiesi gamintojo nurodymų.“
2. Komponentą mirkykite tirpale 1 minutę.
3. Į tirpalą panardintą dalį 1 minutę valykite šepečiu minkštais šeriais. Ypatingą dėmesį skirkite visiems plyšeliams ir ertmėms.
4. Nuskalaukite energingai purtydami 5 litruose geriamosios kokybės vandens. Pakartokite dar vieną kartą.

Patikra / džiovinimas 1. Apžiūrėkite ir, jei reikia, plaukite pakartotinai, kol matysite, kad švaru.1 

2. Palikite kaukės komponentus nudžiūti vietoje, kurios nepasiekia tiesioginė saulės šviesa.

Sterilizavimas STERRAD

„AirFit F20“ pagalvėlė:
1. Prieš sterilizuodami supakuokite kaukės komponentus, kaip nurodyta sterilizavimo sistemos STERRAD su cheminiais indikatoriaus STERRAD gamintojo nurodymuose.

Pastaba. Nerekomenduojama naudoti maišelių. 
2. Sterilizuokite komponentą, laikydamiesi sterilizavimo sistemos STERRAD gamintojo nurodymų:

• STERRAD 100S Trumpasis arba ilgasis ciklas

• STERRAD NX Standartinis arba išplėstinis ciklas

Pastabos. 
• Džiovinimas atliekamas kaip sterilizavimo proceso dalis. 
• Patikrinkite STERRAD indikatoriaus juosteles, kad užtikrintumėte tinkamą mašinos veikimą.

Patikra Apžiūrėkite kiekvieną kaukės komponentą. Jei ant kaukės komponentų yra matomų pažeidimų (įtrūkimų, nusidėvėjimo požymių ir pan.), kaukės komponentą reikia pakeisti nauju. Gali šiek tiek pakisti silikoninių komponentų 
spalva – tai priimtina.

Pakartotinis surinkimas Vėl surinkite kaukę pagal naudotojo vadove pateiktus nurodymus.

Pakuotė ir laikymas Laikykite sausoje vietoje, kurioje nėra dulkių, ir saugokite nuo tiesioginės saulės šviesos.
Laikymo temperatūra: nuo –20 °C iki 60 °C.

1 Jei kaukės komponentas nebus išvalytas kaip nurodyta, gali būti dezinfekuota ir sterilizuota nepakankamai.



„ResMed Pty Ltd“
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australija 

Kitas pasaulyje veikiančias „ResMed“ atstovybes galima sužinoti adresu ResMed.com. „AirFit“, „AirTouch“ ir „QuietAir“ yra „ResMed“ bendrovių grupės prekių ženklai ir (arba) registruotieji prekių ženklai. CIDEX ir 
STERRAD yra „Johnson & Johnson“ prekių ženklai. „Alconox“ yra „Alconox Inc.“ prekės ženklas. „neodisher MediZym“ ir „neodisher MediClean“ yra „Chemische Fabric Dr. Weigert“ prekių ženklai. „Aniosyme“ ir 
„Anioxyde“ yra „Laboratoires Anios“ prekių ženklai. „Gigasept“ ir „Gigazyme“ yra „Schülke & Mayr“ prekių ženklai. Norėdami gauti informacijos apie patentus ir kitą intelektinę nuosavybę, žr. ResMed.com/ip.  
© 2021 ResMed. 608693/1 2021-05

ResMed.com

 BENDRIEJI ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS
• „ResMed“ negali užtikrinti, kad nukrypimai nuo šiame vadove išvardintų procedūrų (pvz., pakartotinio apdorojimo ciklų skaičiaus viršijimas) ir jų poveikis gaminio eksploatacinėms 

savybėms arba saugumui bus priimtini.
• Kaukės komponentų negalima sterilizuoti autoklave arba etileno oksido dujomis.
• Naudodami ploviklius, dezinfekavimo priemones ar sterilizavimo medžiagas, visada laikykitės gamintojo nurodymų. Esant prieštaravimų, šiam vadovui teikiama pirmenybė.
• Galvos dirželių negalima lyginti, nes bus pažeista karščiui jautri medžiaga.


