
Slovenčina 1

Návod na dezinfekciu a sterilizáciu Len klinické používanie

Tento návod je určený na používanie celotvárovej masky AirFit™ F20/AirFit F20 NV/AirTouch™ F20 ResMed viacerými pacientmi v spánkovom laboratóriu, klinike alebo nemocnici. Ak ste výlučným používateľom masky v domácom prostredí, pokyny na čistenie 
nájdete v používateľskej príručke. Tento návod popisuje postupy na čistenie, dezinfekciu a sterilizáciu masky podľa normy ISO 17664, odporúčané a schválené spoločnosťou ResMed. 

Komponent masky1

Čistenie

Schválený 
počet cyklov2

Alconox neodisher 
MediZym

neodisher 
MediClean forte Alconox Aniosyme DD1 Gigazyme Alconox Alconox

Tepelná dezinfekcia Chemická dezinfekcia Sterilizácia

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

• Poduška AirFit F20 30
• Poduška AirTouch F203 – – – – – – – – –
• Štandardný kĺbový spoj – – – – 30

• Kĺbový spoj bez ventilácie – – – – – – 30
• Kĺbový spoj QuietAir™3 – – – – – – – – –
• Rám – – – 30
• Náhlavná súprava – – – 30

1 Táto maska nemusí byť k dispozícii vo všetkých regiónoch. Podrobné informácie o správnom používaní týchto masiek nájdete v príslušnej používateľskej príručke. Zoznam dostupných náhradných dielov pre každý systém masky nájdete v príslušnej produktovej príručke na stránke ResMed.com.
2 Ak zdravotné stredisko vyžaduje ďalší dezinfekčný alebo sterilizačný cyklus po opätovnom poskladaní, počet schválených cyklov treba znížiť na polovicu.
3 Táto súčasť je určená na opakované používanie jedným pacientom.
4 Automatická umývačka/dezinfekčné zariadenie.
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A Štandardný kĺbový spoj 
1 Ventil (AAV)
2 Otvor
3 Bočné tlačidlá
4 Kĺb
B Rám 
C Podložka 
D Náhlavná súprava
5 Magnetické svorky
6 Dolné náhlavné popruhy
7 Horné náhlavné popruhy
A+B+C Systém rámu
A+B+C+D Kompletný systém 
E Kĺbový spoj QuietAir
F Kĺbový spoj bez ventilácie

EF
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Postupy tepelnej dezinfekcie – manuálne
1. Rozobratie Masku rozoberte podľa pokynov v používateľskej príručke.

2. Čistenie Alconox

Poduška AirFit F20:
1. Namočte komponent v 1 % roztoku Alconox s teplotou 20 – 25 °C na 1 minútu.
2. Keď je ponorená v roztoku, čistite súčasť kefkou s mäkkými štetinami 1 minútu. Venujte zvýšenú pozornosť 

štrbinám a dutinám.
3. Opláchnite silným trasením v 5 litroch pitnej vody. Zopakujte ešte raz.
Rám:
1. Oplachujte komponent pod tečúcou pitnou vodou s teplotou 20 – 30 °C počas 1 minúty. 
2. Namočte komponent v 1 % roztoku Alconox s teplotou 38,5 – 40 °C na 5 minút. Dbajte na to, aby v roztoku 

neboli vzduchové bubliny a všetky povrchy boli v kontakte s roztokom.
3. Keď je ponorená v roztoku, silne ňou traste ďalších 5 minút, pričom stláčajte látku na ramenách. 
4. Čistite kefkou s mäkkými štetinami ďalšiu minútu. Osobitnú pozornosť venujte všetkým štrbinám 

a dotykovým plochám.
5. Oplachujte komponent trasením v 5 litroch pitnej vody s teplotou 19 – 20 °C počas 1 minúty.
6. Opláchnite komponent pod tečúcou pitnou vodou s teplotou 19 – 20 °C.
Náhlavná súprava:
1. Pripravte si roztok Alconox zriedením s pitnou vodou na koncentráciu 1 %, teda 10 g na liter, s teplotou  

20 – 30 °C, podľa pokynov výrobcu.
2. Namočte komponent v roztoku na 3 minúty.
3. Dôkladne čistite súčasť masky kefkou s mäkkými štetinami 2 minúty, pričom ju udržujte namočenú v roztoku. 

Venujte zvýšenú pozornosť štrbinám a dutinám. 
4. Stlačte komponent, aby sa odstránil zvyšný roztok.
5. Oplachujte komponent opakovaným stláčaním pod tečúcou pitnou vodou s teplotou 20 – 30 °C počas 

30 sekúnd. Zopakujte ešte dvakrát s čerstvou vodou. 

Štandardný kĺbový spoj (manuálne):
1. Oplachujte komponent pod tečúcou pitnou vodou s teplotou 15 – 25 °C počas 1 minúty. 
2. Namočte komponent v 1,5 – 2 % roztoku Alconox pri teplote 40 – 50 °C na 5 minút. Dbajte na to, aby 

v roztoku neboli vzduchové bubliny a všetky povrchy boli v kontakte s roztokom.
3. Keď je ponorená v roztoku, silno ňou traste ďalšie 3 minúty. Čistite komponent kefkou ďalšiu minútu. 

Osobitnú pozornosť venujte kĺbu a otvorom.
4. Oplachujte komponent silným trasením v 5 litroch pitnej vody s teplotou 15 – 25 °C počas 1 minúty.
5. Oplachujte komponent pod tečúcou pitnou vodou s teplotou 15 – 25 °C počas 1 minúty. 
6. Vytraste komponent, aby sa odstránila zvyšná voda.
Štandardný kĺbový spoj (ultrazvukový kúpeľ):
1. Oplachujte a čistite komponent kefkou s mäkkými štetinami pod tečúcou pitnou vodou s teplotou 20 – 30 °C 

počas 1 minúty. Osobitnú pozornosť venujte všetkým štrbinám a dutinám a zároveň otáčajte pohyblivé diely.
2. Naplňte dve tretiny ultrazvukového čističa s 1 % roztokom Alconox s teplotou 20 – 30 °C a sonikujte 

20 minút. Dbajte na to, aby bola súčasť úplne namočená v roztoku. Použite kôš alebo podnos na zabránenie 
kontaktu súčasti s nádržou. 

3. Oplachujte komponent silným trasením v 5 litroch pitnej vody s teplotou 20 – 30 °C počas 1 minúty. 
Zopakujte ešte raz.

Kĺbový spoj bez ventilácie (manuálne):
1. Namočte komponent v 1 % roztoku Alconox s teplotou 30 – 55 °C na 5 – 10 minút. Uistite sa, že sa 

v roztoku nenachádzajú žiadne vzduchové bubliny.
2. Po uplynutí času namočenia čistite vnútornú a vonkajšiu stranu kefkou s mäkkými štetinami počas 

30 sekúnd, pričom súčasti nechajte ponorené v roztoku. Osobitnú pozornosť venujte štrbinám a dutinám.
3. Oplachujte komponent pod tečúcou vodou (≤ 60 °C) 30 – 60 sekúnd tak, aby voda prichádzala do kontaktu 

so všetkými povrchmi.

3. Kontrola a sušenie 1. Skontrolujte a v prípade potreby umyte znova, kým všetky súčasti nebudú úplne suché.1 

2. Súčasti masky nechajte voľne vyschnúť mimo priameho slnečného svetla.

4. Dezinfekcia 1. Použite schválený systém na dezinfekciu horúcou vodou a namočte súčasti masky, ktoré sa dajú dezinfikovať, na kombináciu teploty a času2:
• Vankúš/štandardný kĺbový spoj/kĺbový spoj bez ventilácie/rám: 75 °C na 30 minút; 80 °C na 10 minút; 90 °C na 1 minútu; 93 °C na 10 minút
• Náhlavná súprava: 93 °C na 10 minút

2. Po ukončení odstráňte súčasti masky z horúcovodného dezinfekčného systému. V prípade rámu a náhlavnej súpravy stlačením týchto súčastí odstráňte zvyšnú vodu.
3. Súčasti masky nechajte voľne vyschnúť mimo priameho slnečného svetla.

5. Kontrola Vykonajte vizuálnu kontrolu všetkých súčastí masky. Ak je viditeľné akékoľvek poškodenie nejakej súčasti masky (prasknutie, ošúchanie, trhliny atď.), súčasť masky treba vyhodiť a nahradiť. Mierna zmena farby silikónových 
súčastí môže nastať a je prijateľná.

6. Opätovné zostavenie Masku opätovne zložte podľa pokynov v používateľskej príručke.

7. Balenie a skladovanie Uchovávajte na suchom, neprašnom mieste mimo priameho slnečného svetla. 
Skladovacia teplota: –20 °C až 60 °C.

1 Ak sa súčasti masky nevyčistia podľa uvedeného postupu, môže to viesť k nedostatočnej dezinfekcii.
2 Vypočítané a predpovedané na základe známej kinetiky tepelnej inaktivácie vegetatívnych mikroorganizmov podrobených tepelnej dezinfekcii (EN/ISO 15883-1) a zahŕňajú kombinácie času a teploty odporúčané APIC (Asociácia pre profesionálov v oblasti kontroly infekcie a epidemiológie) a RKI 

(Inštitút Roberta Kocha).
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Postupy tepelnej dezinfekcie – AWD
1. Rozobratie Masku rozoberte podľa pokynov v používateľskej príručke.

2. AWD neodisher MediZym neodisher MediClean forte

Vankúš/štandardný kĺbový spoj/rám/náhlavná súprava AirFit F20:
Použitím automatickej umývačky a dezinfekčného zariadenia1 nastavte 
tieto nastavenia zariadenia:

Predbežné 
čistenie

4 minúty voda z vodovodu

Čistenie 0,5 % neodisher MediZym (enzymatický, 
Dr. Weigert) s teplotou 45 °C na 10 minút

Záverečné 
oplachovanie

Deionizovaná voda na 3 minúty

Dezinfekcia 93 °C na 10 minút

Sušenie 15 minút

Vankúš/štandardný kĺbový spoj/rám/náhlavná súprava AirFit F20:
Použitím automatickej umývačky a dezinfekčného zariadenia1 nastavte 
tieto nastavenia zariadenia:

Predbežné 
čistenie

4 minúty voda z vodovodu

Čistenie 0,5 % neodisher MediClean forte (Dr. Weigert) 
s teplotou 55 °C na 10 minút

Neutralizácia 0,1 % neodisher Z (Dr. Weigert) na 6 minút

Záverečné 
oplachovanie

Deionizovaná voda na 3 minúty

Dezinfekcia 93 °C na 10 minút

Sušenie 15 minút

Kĺbový spoj bez ventilácie:
1. Namočte súčasti masky do kúpeľa studenej vody z vodovodu2 na 

oplachovanie s objemom 5 litrov na 1 minútu. Skontrolujte, či na 
súčastiach nie sú vzduchové bubliny.

2. Každú súčasť oplachujte pod studenou tečúcou vodou z vodovodu2 na 
30 sekúnd

3. Preneste súčasti do práčky-dezinfekčného zariadenia, ktorá je v súlade 
s normou série ISO 15883.

Predbežné 
čistenie

studená voda z vodovodu 4 minúty2

Čistenie 0,2 – 1 % neodisher MediClean forte (Dr. Weigert) 
s teplotou 43 – 60 °C na 10 minút

Neutralizácia 0,1 – 0,2 % neodisher Z (Dr. Weigert) s teplotou 
43 – 60 °C na 6 minút

Záverečné 
oplachovanie

Voda2 s teplotou 43 – 60 °C na 3 minúty

Dezinfekcia 90 – 93 °C na 5 – 10 minút

Sušenie Súčasti nechajte voľne vyschnúť mimo priameho 
slnečného svetla

3. Kontrola 1. Skontrolujte a v prípade potreby zopakujte všetky kroky v časti [2. AWD], kým súčasti nebudú vizuálne čisté3.
2. Vykonajte vizuálnu kontrolu všetkých súčastí masky. Ak je viditeľné akékoľvek poškodenie nejakej súčasti masky (prasknutie, ošúchanie, trhliny atď.), súčasť masky treba vyhodiť a nahradiť. Mierna zmena farby silikónových 

súčastí môže nastať a je prijateľná.

4. Opätovné zostavenie Masku opätovne zložte podľa pokynov v používateľskej príručke

5. Balenie a skladovanie Uchovávajte na suchom, neprašnom mieste mimo priameho slnečného svetla. 
Skladovacia teplota: –20 °C až 60 °C.

1 Overené pomocou modelu AWD vyhovujúceho norme EN ISO 15883: Miele & Cie, KG, Guterson, typ G 7836 CD
2 Pitná voda
3 Ak sa súčasti masky nevyčistia podľa uvedeného postupu, môže to viesť k nedostatočnej dezinfekcii.
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Postupy chemickej dezinfekcie – CIDEX OPA
Rozobratie Masku rozoberte podľa pokynov v používateľskej príručke.

Čistenie Alconox

Poduška AirFit F20:
1. Pripravte si roztok Alconoxu zriedením s pitnou vodou v koncentrácii 1 %, teda 10 g na liter, s teplotou 20 – 25 °C, podľa pokynov výrobcu.
2. Namočte súčasť v roztoku.
3. Keď je ponorená v roztoku, čistite súčasť kefkou s mäkkými štetinami 1 minútu. Venujte zvýšenú pozornosť štrbinám a dutinám.
4. Opláchnite silným trasením v 5 litroch pitnej vody. Zopakujte ešte raz s čerstvou vodou.

Kontrola a sušenie 1. Skontrolujte a v prípade potreby umyte znova, kým všetky súčasti nebudú úplne suché.1

2. Súčasti masky nechajte voľne vyschnúť mimo priameho slnečného svetla.

Dezinfekcia CIDEX OPA

Poduška AirFit F20:
1. Dezinfikovateľné súčasti masky úplne ponorte a namočte na 12 minút do nejakého z bežne dostupných roztokov podľa pokynov výrobcu:

• ortoftalaldehyd 0,55 % (napr. CIDEX OPA) pri izbovej teplote 20 – 25 °C.
2. Opláchnite súčasti masky trikrát Rinse v 5 litroch pitnej vody s teplotou 20 – 30 °C počas 1 minúty2.
3. Súčasti masky nechajte voľne vyschnúť mimo priameho slnečného svetla.

Kontrola Vykonajte vizuálnu kontrolu všetkých súčastí masky. Ak je viditeľné akékoľvek poškodenie nejakej súčasti masky (prasknutie, ošúchanie, trhliny atď.), súčasť masky treba vyhodiť a nahradiť. Mierna zmena farby silikónových 
súčastí môže nastať a je prijateľná.

Opätovné zostavenie Masku opätovne zložte podľa pokynov v používateľskej príručke.

Balenie a skladovanie Uchovávajte na suchom, neprašnom mieste mimo priameho slnečného svetla.
Skladovacia teplota: –20 °C až 60 °C.

1 Ak sa súčasti masky nevyčistia podľa uvedeného postupu, môže to viesť k nedostatočnej dezinfekcii.
2 Nedostatočné opláchnutie súčasti môže mať za následok toxické úrovne zvyškovej chemikálie CIDEX OPA.
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Postupy chemického čistenia – Anioxyde 1000
Rozobratie Masku rozoberte podľa pokynov v používateľskej príručke.

Čistenie Aniosyme DD1

Manuálne – vankúš/rám/náhlavná súprava AirFit F20:
1. Oplachujte každú súčasť pod tečúcou pitnou vodou 1 minútu.
2. Namočte súčasti v roztoku Aniosyme DD1 zriedeného na koncentráciu 0,5 % s pitnou vodou s teplotou 15 – 20 °C na 8 minút. Dbajte na to, aby súčasti boli úplne namočené v roztoku a aby roztok bol bez bubliniek.
3. Čistite vonkajšiu a vnútornú stranu súčastí kefkou s mäkkými štetinami určený počet minút, pričom súčasti udržujte ponorené v roztoku. Osobitnú pozornosť venujte štrbinám a dutinám.

• Podložka 1 minúta
• Rám 1 minúta
• Náhlavná súprava 2 minúty

4. Oplachujte súčasť v 5 litroch pitnej vody s teplotou 20 – 30 °C počas 1 minúty.
5. Oplachujte vnútorné aj vonkajšie časti súčasti pod rýchlo tečúcou vodou z vodovodu s teplotou 20 – 30 °C ďalšiu minútu.

Kontrola a sušenie 1. Skontrolujte a v prípade potreby umyte znova, kým všetky súčasti nebudú úplne suché.1

2. Súčasti nechajte voľne vyschnúť mimo priameho slnečného svetla.

Dezinfekcia Anioxyde 1000

Vankúš/rám/náhlavná súprava AirFit F20: 
1. Aktivujte roztok podľa pokynov výrobcu. Použite Anioxyde 1000 s izbovou teplotou.
2. Namočte súčasť v aktivovanom roztoku na 5 minút. Dbajte na to, aby súčasti boli úplne namočené v roztoku a aby roztok bol bez bubliniek. 
3. Oplachujte súčasť v 5 litroch pitnej vody s teplotou 20 – 30 °C počas 1 minúty.
4. Oplachujte vnútorné aj vonkajšie časti súčastí pod rýchlo tečúcou vodou z vodovodu s teplotou 20 – 30 °C ďalšiu minútu.
5. Súčasti nechajte voľne vyschnúť mimo priameho slnečného svetla.

Kontrola Vykonajte vizuálnu kontrolu všetkých súčastí masky. Ak je viditeľné akékoľvek poškodenie nejakej súčasti masky (prasknutie, ošúchanie, trhliny atď.), súčasť masky treba vyhodiť a nahradiť. Mierna zmena farby silikónových 
súčastí môže nastať a je prijateľná.

Opätovné zostavenie Masku opätovne zložte podľa pokynov v používateľskej príručke.

Balenie a skladovanie Uchovávajte na suchom, neprašnom mieste mimo priameho slnečného svetla. 
Skladovacia teplota: –20 °C až 60 °C.

1 Ak sa súčasti masky nevyčistia podľa uvedeného postupu, môže to viesť k nedostatočnej dezinfekcii.
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Postupy chemickej dezinfekcie – Gigasept FF
Rozobratie Masku rozoberte podľa pokynov v používateľskej príručke.

Čistenie Gigazyme

Sonikácia – štandardný kĺbový spoj:
1. Oplachujte každú súčasť pod studenou tečúcou vodou 1 minútu.
2. Namočte komponenty v roztoku Gigazyme zriedenom na koncentráciu 1 % s pitnou vodou s teplotou 23 °C. 
3. Sonikujte súčasti v ultrazvukovom kúpeli naplnenom čistiacim roztokom počas 20 minút. Dbajte na to, aby 

súčasti boli úplne namočené v roztoku a aby roztok bol bez bubliniek. Postupujte podľa pokynov výrobcu 
ultrazvukového kúpeľa.

4. Oplachujte súčasť v 5 litroch pitnej vody s teplotou 20 – 30 °C počas 1 minúty.
5. Oplachujte vnútorné aj vonkajšie časti súčastí pod rýchlo tečúcou vodou z vodovodu s teplotou 20 – 30 °C 

ďalšiu minútu.

Manuálne – štandardný kĺbový spoj:
1. Oplachujte každú súčasť pod studenou tečúcou vodou 1 minútu.
2. Namočte súčasti v roztoku Gigazyme zriedeného na koncentráciu 1 % s pitnou vodou s teplotou 23 °C na 

5 minút. Dbajte na to, aby súčasti boli úplne namočené v roztoku a aby roztok bol bez bubliniek. 
3. Silne traste súčasťou ďalšie 3 minúty, pričom ju udržujte ponorenú v roztoku, a čistite kefkou len zvonka 

1 minútu. Osobitnú pozornosť venujte kĺbu a otvorom.
4. Oplachujte komponent silným trasením v 5 litroch pitnej vody s teplotou 20 – 30 °C počas 1 minúty.
5. Oplachujte vnútorné aj vonkajšie časti súčasti pod rýchlo tečúcou vodou z vodovodu s teplotou 20 – 30 °C 

ďalšiu minútu.

Manuálne – vankúš/rám/náhlavná súprava AirFit F20:
1. Oplachujte každú súčasť pod studenou tečúcou vodou 1 minútu.
2. Namočte súčasti v roztoku Gigazyme zriedeného na koncentráciu 1 % s pitnou vodou s teplotou 23 °C na 8 minút. Dbajte na to, aby súčasti boli úplne namočené v roztoku a aby roztok bol bez bubliniek.
3. Čistite vonkajšiu a vnútornú stranu súčastí kefkou s mäkkými štetinami určený počet minút, pričom súčasti udržujte ponorené v roztoku. Osobitnú pozornosť venujte štrbinám a dutinám.

• Podložka 1 minúta
• Rám 1 minúta
• Náhlavná súprava 2 minúty

4. Oplachujte súčasť v 5 litroch pitnej vody s teplotou 20 – 30 °C počas 1 minúty.
5. Oplachujte vnútorné aj vonkajšie časti súčasti pod rýchlo tečúcou vodou z vodovodu s teplotou 20 – 30 °C ďalšiu minútu.

Kontrola a sušenie 1. Skontrolujte a v prípade potreby umyte znova, kým všetky súčasti nebudú úplne suché.1

2. Súčasti nechajte voľne vyschnúť mimo priameho slnečného svetla.

Dezinfekcia Gigasept FF

Vankúš/štandardný kĺbový spoj/rám/náhlavná súprava AirFit F20:
1. Pripravte si roztok Gigasept FF zriedený na koncentráciu 5 % so studenou pitnou vodou tak, aby teplota roztoku bola 15 – 25 °C.
2. Namočte komponenty v roztoku na 15 minút. Dbajte na to, aby súčasti boli úplne namočené v roztoku a aby roztok bol bez bubliniek. V prípade rámu stlačením látky uvoľnite prípadné vzduchové bubliny.
3. Oplachujte súčasť v 5 litroch pitnej vody s teplotou 20 – 30 °C počas 1 minúty.
4. Oplachujte vnútorné aj vonkajšie časti súčastí pod rýchlo tečúcou vodou z vodovodu s teplotou 20 – 30 °C ďalšiu minútu.
5. Súčasti nechajte voľne vyschnúť mimo priameho slnečného svetla.

Kontrola Vykonajte vizuálnu kontrolu všetkých súčastí masky. Ak je viditeľné akékoľvek poškodenie nejakej súčasti masky (prasknutie, ošúchanie, trhliny atď.), súčasť masky treba vyhodiť a nahradiť. Mierna zmena farby silikónových 
súčastí môže nastať a je prijateľná.

Opätovné zostavenie Masku opätovne zložte podľa pokynov v používateľskej príručke.

Balenie a skladovanie Uchovávajte na suchom, neprašnom mieste mimo priameho slnečného svetla. 
Skladovacia teplota: –20 °C až 60 °C.

1 Ak sa súčasti masky nevyčistia podľa uvedeného postupu, môže to viesť k nedostatočnej dezinfekcii.



Slovenčina 7

Postupy sterilizácie – STERRAD
Rozobratie Masku rozoberte podľa pokynov v používateľskej príručke.

Čistenie Alconox

Poduška AirFit F20:
1. Pripravte si roztok Alconox zriedením s pitnou vodou v koncentrácii 1 %, teda 10 g na liter, s teplotou 20 – 25 °C, podľa pokynov výrobcu.
2. Namočte komponent v roztoku na 1 minútu.
3. Keď je ponorená v roztoku, čistite súčasť kefkou s mäkkými štetinami 1 minútu. Venujte zvýšenú pozornosť štrbinám a dutinám.
4. Opláchnite silným trasením v 5 litroch pitnej vody. Zopakujte ešte raz.

Kontrola a sušenie 1. Skontrolujte a v prípade potreby umyte znova, kým všetky súčasti nebudú úplne suché.1 

2. Súčasti masky nechajte voľne vyschnúť mimo priameho slnečného svetla.

Sterilizácia STERRAD

Poduška AirFit F20:
1. Súčasti masky pred sterilizáciou zabaľte podľa pokynov výrobcu pre sterilizačný systém STERRAD s chemickými indikátormi STERRAD.

Poznámka: Použitie vrecúšok sa neodporúča. 
2. Sterilizujte súčasť podľa pokynov výrobcu sterilizačného systému STERRAD:

• STERRAD 100S Krátky alebo dlhý cyklus

• STERRAD NX Štandardný alebo rozšírený cyklus

Poznámky: 
• Sušenie sa dosiahne ako súčasť procesu sterilizácie. 
• Skontrolujte indikačné prúžky STERRAD, aby ste sa uistili, že proces prebehol správne.

Kontrola Vykonajte vizuálnu kontrolu všetkých súčastí masky. Ak je viditeľné akékoľvek poškodenie nejakej súčasti masky (prasknutie, ošúchanie, trhliny atď.), súčasť masky treba vyhodiť a nahradiť. Mierna zmena farby silikónových 
súčastí môže nastať a je prijateľná.

Opätovné zostavenie Masku opätovne zložte podľa pokynov v používateľskej príručke.

Balenie a skladovanie Uchovávajte na suchom, neprašnom mieste mimo priameho slnečného svetla.
Skladovacia teplota: –20 °C až 60 °C.

1 Ak sa súčasti masky nevyčistia podľa uvedeného postupu, môže to viesť k nedostatočnej dezinfekcii.
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 VŠEOBECNÉ VAROVANIA A UPOZORNENIA
• Spoločnosť ResMed nemôže zaručiť, že odchýlky od postupov uvedených v tomto návode (napr. prekročenie počtu cyklov opätovného spracovania), a ich vplyv na výkon alebo bezpečnosť 

výrobku budú prijateľné.
• Súčasti masky by nemali byť podrobené sterilizácii autoklávom alebo etylénoxidovým plynom.
• Pri použití čistiacich, dezinfekčných, alebo sterilizačných prostriedkov sa vždy riaďte pokynmi výrobcu. V prípade konfliktu majú prednosť pokyny uvedené v tejto príručke.
• Náhlavnú súpravu nežehlite, pretože materiál je citlivý na teplo a poškodí sa.


