
Slovenščina 1

Vodnik po dezinfekciji in sterilizaciji Samo za klinično uporabo

Ta vodnik je namenjen uporabi maske za celoten obraz AirFit™ F20/AirFit F20 NV/AirTouch™ F20 ResMed pri več pacientih v spalnem laboratoriju, ambulanti ali v bolnišnici. Če masko uporabljate doma kot edini uporabnik, glejte priročnik za uporabo, v katerem 
najdete navodila za čiščenje. V tem vodniku so opisani priporočeni in potrjeni postopki družbe RedMed za čiščenje, dezinfekcijo in sterilizacijo maske v skladu s standardom ISO17664. 

Sestavni del maske1

Čiščenje

Potrjeno število 
ciklov2

Alconox neodisher 
MediZym

neodisher 
MediClean forte Alconox Aniosyme DD1 Gigazyme Alconox Alconox

Toplotna dezinfekcija Kemična dezinfekcija Sterilizacija

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

• Blazina AirFit F20 30
• Blazina AirTouch F203 – – – – – – – – –
• Standardno koleno – – – – 30

• Koleno brez 
prezračevanja – – – – – – 30

• QuietAir™ koleno3 – – – – – – – – –
• Okvir – – – 30
• Naglavni del – – – 30

1 Ta maska morda ni na voljo v vseh regijah. Za vse podrobnosti glede pravilne uporabe teh mask glejte zadevni priročnik za uporabo. Za seznam razpoložljivih nadomestnih delov za vsak sistem maske glejte vodnik po izdelkih, ki je na voljo na spletnem mestu ResMed.com.
2 Če zdravstvena ustanova po ponovnem sestavljanju izdelka zahteva dodaten cikel dezinfekcije ali sterilizacije, je treba število potrjenih ciklov prepoloviti.
3 Ta sestavni del je namenjen za ponovno uporabo pri enem pacientu.
4 Samodejna čistilno-dezinfekcijska naprava.
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A Standardno koleno 
1 Ventil (AAV)
2 Zračnik
3 Stranski gumbi
4 Vrtljiva spojka
B Okvir 
C Blazina 
D Naglavni del
5 Magnetne sponke
6 Spodnji naglavni trakovi
7 Zgornji naglavni trakovi
A + B + C Sistem okvirja
A + B + C + D Celotni sistem 
E Koleno QuietAir
F Koleno brez prezračevanja

EF
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Postopki toplotne dezinfekcije – ročno
1. Razstavljanje Masko razstavite v skladu z navodili v priročniku za uporabo.

2. Čiščenje Alconox

Blazina AirFit F20:
1. Sestavni del za 1 minuto namočite v 1-odstotno raztopino Alconox s temperaturo 20−25 °C.
2. Medtem ko je sestavni del potopljen v raztopini, ga 1 minuto čistite z mehko krtačo. Posebno pozornost 

posvetite vsem režam in vdolbinam.
3. Sestavni del sperite z močnim tresenjem v 5 litrih pitne vode. Postopek ponovite.
Okvir:
1. Sestavni del 1 minuto spirajte pod tekočo pitno vodo s temperaturo 20−30 °C. 
2. Sestavni del 5 minut namakajte v 1-odstotni raztopini Alconox s temperaturo 38,5−40 °C. Zagotovite, da se 

ne pojavijo zračni mehurčki in da vse površine pridejo v stik z raztopino.
3. Medtem ko je sestavni del potopljen v raztopini, ga še 5 minut močno stresajte, medtem ko ožemate 

tkanino rok. 
4. Še dodatno minuto ga čistite z mehko krtačo. Posebno pozornost posvetite vsem režam in vdolbinam.
5. Sestavni del sperite z 1-minutnim stresanjem v 5 litrih pitne vode s temperaturo 19−20 °C.
6. Sestavni del spirajte pod tekočo pitno vodo s temperaturo 19−20 °C.
Naglavni del:
1. V skladu s proizvajalčevimi navodili pripravite 1-odstotno raztopino, tako da Alconox razredčite s pitno vodo, 

tj. dodajte 10 g Alconoxa na 1 liter vode s temperaturo 20−30 °C.
2. Sestavni del 3 minute namakajte v raztopini.
3. Sestavni del maske 2 minuti temeljito čistite z mehko krtačo, medtem ko jo še naprej namakate v raztopini. 

Posebno pozornost posvetite vsem režam in vdolbinam. 
4. Sestavni del ožemite, da odstranite odvečno raztopino.
5. Sestavni del 30 sekund spirajte z večkratnim ožemanjem pod tekočo pitno vodo s temperaturo 20−30 °C. 

Postopek še dvakrat ponovite s sladko vodo. 

Standardno koleno (ročno):
1. Sestavni del 1 minuto spirajte pod tekočo pitno vodo s temperaturo 15−25 °C. 
2. Sestavni del za 5 minut namočite v 1,5−2-odstotno raztopino Alconox s temperaturo 40−50 °C. Zagotovite, 

da se ne pojavijo zračni mehurčki in da vse površine pridejo v stik z raztopino.
3. Medtem ko je sestavni del potopljen v raztopino, ga še dodatne 3 minute močno pretresajte. Sestavni del 

še eno minuto čistite s krtačo. Posebno pozornost namenite vrtljivi spojki in prezračevalnim odprtinam.
4. Sestavni del sperite z 1-minutnim stresanjem v 5 litrih pitne vode s temperaturo 15−25 °C.
5. Sestavni del 1 minuto spirajte pod tekočo pitno vodo s temperaturo 15−25 °C. 
6. Sestavni del stresite, da odstranite odvečno vodo.
Standardno koleno (ultrazvočna kopel):
1. Sestavni del 1 minuto spirajte in čistite s pomočjo mehke krtače pod tekočo pitno vodo s temperaturo 

20−30 °C. Posebno pozornost namenite vsem režam in vdolbinam ter zavrtite vse premične dele.
2. Dve tretjini ultrazvočnega čistilnika napolnite z 1-odstotno raztopino Alcanoxa s temperaturo 20−30 °C in 

sestavni del za 20 minut postavite v ultrazvočno kopel. Zagotovite, da je sestavni del popolnoma potopljen 
v raztopino. Uporabite košaro/pladenj, da preprečite stik med sestavnim delom in rezervoarjem. 

3. Sestavni del sperite z 1-minutnim močnim stresanjem v 5 litrih pitne vode s temperaturo 20−30 °C. 
Postopek ponovite.

Koleno brez prezračevanja (ročno):
1. Sestavni del za 10 minut namočite v 1-odstotno raztopino Alconox s temperaturo 30−55 °C. Prepričajte se, 

da ne nastajajo zračni mehurčki.
2. Po namakanju s pomočjo krtače 30 sekund čistite notranjost in zunanjost sestavnega dela, medtem ko je ta 

še vedno potopljen v raztopino. Posebno pozornost posvetite režam in vdolbinam.
3. Sestavni del 30−60 sekund spirajte pod tekočo vodo (≤ 60 °C), tako da bo voda v neposrednem stiku z vsemi 

površinami.

3. Preverjanje/sušenje 1. Sestavni del preglejte in po potrebi čiščenje ponovite, tako da bo sestavni del vizualno čist.1 

2. Sestavni deli maske naj se posušijo na zraku stran od neposredne sončne svetlobe.

4. Dezinfekcija 1. Če uporabljate sistem dezinfekcije z vročo vodo, sestavni del maske za dezinfekcijo namočite z uporabo kombinacije temperature in časa2:
• Blazina/standardno koleno/koleno brez prezračevanja/okvir: 75 °C 30 minut; 80 °C10 minut; 90 °C 1 minuta; 93 °C 10 minut
• Naglavni komplet: 93 °C 10 minut

2. Po končanem postopku sestavni del maske odstranite iz sistema za dezinfekcijo z vročo vodo. V primeru okvirja in naglavnega kompleta sestavni del ožemite, da odstranite odvečno vodo.
3. Sestavni deli maske naj se posušijo na zraku stran od neposredne sončne svetlobe.

5. Preverjanje Izvedite vizualno preverjanje vsakega sestavnega dela maske. Če se pojavi vidna poškodba dela maske (razpoke, špranje, luknje itd.), je treba ta del maske izločiti in zamenjati. Pride lahko do rahlega razbarvanja silikonskih 
sestavnih delov, kar je sprejemljivo.

6. Ponovno sestavljanje Masko ponovno sestavite v skladu z navodili v priročniku za uporabo.

7.  Embalaža in 
shranjevanje

Izdelek hranite na suhem mestu, ki je zaščiteno pred prahom in neposredno sončno svetlobo. 
Temperatura za shranjevanje: od −20 °C do 60 °C.

1 Če sestavnega dela maske ne očistite, kot je predpisano, lahko to povzroči nezadostno dezinfekcijo in sterilizacijo.
2  Izračunano in napovedano iz znane kinetike termične inaktivacije vegetativnih mikroorganizmov, ki so podvrženi toplotni dezinfekciji (EN ISO 15883-1), in vključujejo kombinacijo časa in temperature, ki jo priporočata APIC (Združenja za strokovnjake za nadzor okužb in epidemiologijo) in RKI (Inštitut 

Robert Koch).
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Postopki toplotne dezinfekcije − AWD
1. Razstavljanje Masko razstavite v skladu z navodili v priročniku za uporabo.

2. AWD neodisher MediZym neodisher MediClean forte

Blazina AirFit F20/standardno koleno/okvir/naglavni komplet:
Uporaba samodejne čistilno-dezinfekcijske naprave1, nastavite naslednje 
nastavitve stroja:

Predhodno 
čiščenje

4 minute z vodo iz pipe

Čiščenje 10 minut v 0,5-odstotni raztopini neodisher 
MediZym (encimska, Dr. Weigert) s temperaturo 
45 °C

Končno spiranje 3 minute v deionizirani vodi

Dezinfekcija 10 minut na 93 °C

Sušenje 15 minut

Blazina AirFit F20/standardno koleno/okvir/naglavni komplet:
Uporaba samodejne čistilno-dezinfekcijske naprave1, nastavite 
naslednje nastavitve stroja:

Predhodno 
čiščenje

4 minute z vodo iz pipe

Čiščenje 0,5-odstotna raztopina neodisher MediClean 
forte (Dr. Weigert) za 10 minut na 55 °C

Nevtralizacija 0,1-odstotna raztopina neodisher Z (Dr. Weigert) 
za 6 minut

Končno spiranje 3 minute v deionizirani vodi

Dezinfekcija 10 minut na 93 °C

Sušenje 15 minut

Koleno brez prezračevanja:
1. Sestavne dele maske 1 minuto namakajte v 5-litrski kopeli za spiranje 

s hladno vodo iz pipe2. Prepričajte se, da na sestavnih delih ne nastajajo 
zračni mehurčki.

2. Vsak sestavni del 30 sekund spirajte pod hladno tekočo vodo iz pipe2.

3. Sestavne dele prestavite v čistilno-dezinfekcijsko napravo, skladno 
s standardom ISO 15883.

Predhodno 
čiščenje

4 minute s hladno vodo iz pipe2

Čiščenje 0,2−1-odstotna raztopina neodisher MediClean 
forte (Dr. Weigert) za 10 minut na 43−60 °C

Nevtralizacija 0,1−0,2-odstotna raztopina neodisher Z 
(Dr. Weigert) za 6 minut na 43−60 °C

Končno spiranje Voda2 za 3 minute na 43−60 °C

Dezinfekcija 90−93 °C za 5−10 minut

Sušenje Sestavni deli naj se posušijo na zraku stran od 
neposredne sončne svetlobe.

3. Preverjanje 1. Preverite sestavne dele in po potrebi ponovite vse korake iz razdelka [2. AWD], dokler ni dosežena vizualna čistoča3.
2. Izvedite vizualno preverjanje vsakega sestavnega dela maske. Če se pojavi vidna poškodba dela maske (razpoke, špranje, luknje itd.), je treba ta del maske izločiti in zamenjati. Pride lahko do rahlega razbarvanja silikonskih 

sestavnih delov, kar je sprejemljivo.

4. Ponovno sestavljanje Masko ponovno sestavite v skladu z navodili v priročniku za uporabo.

5.  Embalaža in 
shranjevanje

Izdelek hranite na suhem mestu, ki je zaščiteno pred prahom in neposredno sončno svetlobo. 
Temperatura za shranjevanje: od −20 °C do 60 °C.

1 Potrjeno na podlagi modela AWD, ki je skladen s standardom EN ISO 15883: Miele & Cie, KG, Guterson, Type G 7836 CD
2 Pitna voda
3 Če sestavnega dela maske ne očistite, kot je predpisano, lahko to povzroči nezadostno dezinfekcijo in sterilizacijo.
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Postopki kemične dezinfekcije − CIDEX OPA
Razstavljanje Masko razstavite v skladu z navodili v priročniku za uporabo.

Čiščenje Alconox

Blazina AirFit F20:
1. Pripravite 1-odstotno raztopino, tako da Alconox razredčite s pitno vodo, tj. dodajte 10 g Alconoxa na 1 liter vode (20−25 °C, v skladu s proizvajalčevimi navodili).
2. Sestavni del namočite v raztopino.
3. Medtem ko je sestavni del potopljen v raztopini, ga 1 minuto čistite z mehko krtačo. Posebno pozornost posvetite vsem režam in vdolbinam.
4. Sestavni del sperite z močnim tresenjem v 5 litrih pitne vode. Postopek ponovite s sladko vodo.

Preverjanje/sušenje 1. Sestavni del preglejte in po potrebi čiščenje ponovite, tako da bo sestavni del vizualno čist.1

2. Sestavni deli maske naj se posušijo na zraku stran od neposredne sončne svetlobe.

Dezinfekcija CIDEX OPA

Blazina AirFit F20:
1. Sestavni del maske, ki je namenjen dezinfekciji za 12 minut popolnoma potopite in namočite v komercialno razpoložljivo raztopino v skladu s proizvajalčevimi navodili:

• 0,55-odstotni orto-ftalaldehid (npr. CIDEX OPA) pri sobni temperaturi 68−77 °F (20−25 °C).
2. Sestavne dele maske trikrat po 1 minuto spirajte v 5 litrih pitne vode s temperaturo 68−86 °F (20−30 °C)2.
3. Sestavni deli maske naj se posušijo na zraku stran od neposredne sončne svetlobe.

Preverjanje Izvedite vizualno preverjanje vsakega sestavnega dela maske. Če se pojavi vidna poškodba dela maske (razpoke, špranje, luknje itd.), je treba ta del maske izločiti in zamenjati. Pride lahko do rahlega razbarvanja silikonskih 
sestavnih delov, kar je sprejemljivo.

Ponovno sestavljanje Masko ponovno sestavite v skladu z navodili v priročniku za uporabo.

Embalaža in shranjevanje Izdelek hranite na suhem mestu, ki je zaščiteno pred prahom in neposredno sončno svetlobo.
Temperatura za shranjevanje: od −20 °C do 60 °C.

1 Če sestavnega dela maske ne očistite, kot je predpisano, lahko to povzroči nezadostno dezinfekcijo in sterilizacijo.
2 Nezadostno spiranje sestavnega dela lahko povzroči nastanek toksičnih ravni preostalega materiala CIDEX OPA.
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Postopki kemične dezinfekcije − Anioxyde 1000
Razstavljanje Masko razstavite v skladu z navodili v priročniku za uporabo.

Čiščenje Aniosyme DD1

Ročno – blazina AirFit F20/okvir/naglavni komplet:
1. Vsak posamezen sestavni del 1 minuto spirajte s pitno vodo iz pipe.
2. Sestavne dele za 8 minut namočite v 0,5-odstotno raztopino Aniosyme DD1 in pitne vode s temperaturo 15−20 °C. Zagotovite, da so sestavni deli popolnoma potopljeni v raztopino in da ni zračnih mehurčkov.
3. Medtem ko so sestavni deli potopljeni v raztopino, njihovo zunanjost in notranjost določeno število minut čistite z mehko krtačo. Posebno pozornost posvetite režam in vdolbinam.

• Blazina 1 minuta
• Okvir 1 minuta
• Naglavni del 2 minuti

4. Sestavne dele 1 minuto spirajte v 5 litrih pitne vode s temperaturo 20−30 °C.
5. Zunanje in notranje dele sestavnega dela še eno minuto spirajte pod hitro tekočo vodo iz pipe s temperaturo 20−30 °C.

Preverjanje/sušenje 1. Sestavni del preglejte in po potrebi čiščenje ponovite, tako da bo sestavni del vizualno čist.1

2. Dele pustite, naj se posušijo na zraku, pri čemer naj ne bodo izpostavljeni neposredni sončni svetlobi.

Dezinfekcija Anioxyde 1000

Blazina AirFit F20/okvir/naglavni komplet: 
1. Raztopino aktivirajte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Uporabite Anioxyde 1000 pri sobni temperaturi.
2. Sestavne dele 5 minut namakajte v aktivni raztopini. Zagotovite, da so sestavni deli popolnoma potopljeni v raztopino in da ni zračnih mehurčkov. 
3. Sestavne dele 1 minuto spirajte v 5 litrih pitne vode s temperaturo 20−30 °C.
4. Zunanje in notranje dele sestavnih delov še eno minuto spirajte pod hitro tekočo vodo iz pipe s temperaturo 20−30 °C.
5. Dele pustite, naj se posušijo na zraku, pri čemer naj ne bodo izpostavljeni neposredni sončni svetlobi.

Preverjanje Izvedite vizualno preverjanje vsakega sestavnega dela maske. Če se pojavi vidna poškodba dela maske (razpoke, špranje, luknje itd.), je treba ta del maske izločiti in zamenjati. Pride lahko do rahlega razbarvanja silikonskih 
sestavnih delov, kar je sprejemljivo.

Ponovno sestavljanje Masko ponovno sestavite v skladu z navodili v priročniku za uporabo.

Embalaža in shranjevanje Izdelek hranite na suhem mestu, ki je zaščiteno pred prahom in neposredno sončno svetlobo. 
Temperatura za shranjevanje: od −20 °C do 60 °C.

1 Če sestavnega dela maske ne očistite, kot je predpisano, lahko to povzroči nezadostno dezinfekcijo in sterilizacijo.
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Postopki kemične dezinfekcije − Gigasept FF
Razstavljanje Masko razstavite v skladu z navodili v priročniku za uporabo.

Čiščenje Gigazyme

Uporaba ultrazvoka − standardno koleno:
1. Vsak posamezen sestavni del 1 minuto spirajte s hladno tekočo vodo iz pipe.
2. Sestavne dele namakajte v 1-odstotni raztopini Gigazyme in pitne vode s temperaturo 23 °C. 
3. Sestavne dele 20 minut čistite z ultrazvokom v ultrazvočni kopeli, napolnjeni s čistilno raztopino. 

Zagotovite, da so sestavni deli popolnoma potopljeni v raztopino in da ni zračnih mehurčkov. Upoštevajte 
navodila proizvajalca ultrazvočne kopeli.

4. Sestavne dele 1 minuto spirajte v 5 litrih pitne vode s temperaturo 20−30 °C.
5. Zunanje in notranje dele sestavnih delov še eno minuto spirajte pod hitro tekočo vodo iz pipe 

s temperaturo 20−30 °C.

Ročno − standardno koleno:
1. Vsak posamezen sestavni del 1 minuto spirajte s hladno tekočo vodo iz pipe.
2. Sestavne dele 5 minut namakajte v 1-odstotni raztopini Gigazyme in pitne vode s temperaturo 23 °C. 

Zagotovite, da so sestavni deli popolnoma potopljeni v raztopino in da ni zračnih mehurčkov. 
3. Medtem ko je sestavni del potopljen v raztopino, ga dodatne 3 minute močno tresite, zunanjost pa s krtačo 

čistite samo 1 minuto. Posebno pozornost namenite vrtljivi spojki in prezračevalnim odprtinam.
4. Sestavni del sperite z 1-minutnim močnim stresanjem v 5 litrih pitne vode s temperaturo 20−30 °C.
5. Zunanje in notranje dele sestavnega dela še eno minuto spirajte pod hitro tekočo vodo iz pipe 

s temperaturo 20−30 °C.

Ročno – blazina AirFit F20/okvir/naglavni komplet:
1. Vsak posamezen sestavni del 1 minuto spirajte s hladno tekočo vodo iz pipe.
2. Sestavne dele za 8 minut namočite v 1-odstotno raztopino Gigazyme in pitne vode s temperaturo 23 °C. Zagotovite, da so sestavni deli popolnoma potopljeni v raztopino in da ni zračnih mehurčkov.
3. Medtem ko so sestavni deli potopljeni v raztopino, njihovo zunanjost in notranjost določeno število minut čistite z mehko krtačo. Posebno pozornost posvetite režam in vdolbinam.

• Blazina 1 minuta
• Okvir 1 minuta
• Naglavni del 2 minuti

4. Sestavne dele 1 minuto spirajte v 5 litrih pitne vode s temperaturo 20−30 °C.
5. Zunanje in notranje dele sestavnega dela še eno minuto spirajte pod hitro tekočo vodo iz pipe s temperaturo 20−30 °C.

Preverjanje/sušenje 1. Sestavni del preglejte in po potrebi čiščenje ponovite, tako da bo sestavni del vizualno čist.1

2. Dele pustite, naj se posušijo na zraku, pri čemer naj ne bodo izpostavljeni neposredni sončni svetlobi.

Dezinfekcija Gigasept FF

Blazina AirFit F20/standardno koleno/okvir/naglavni komplet:
1. Pripravite 5-odstotno raztopino Gigasept FF in pitne vode s temperaturo 15−25 °C.
2. Sestavne dele 15 minut namakajte v raztopini. Zagotovite, da so sestavni deli popolnoma potopljeni v raztopino in da ni zračnih mehurčkov. V primeru okvirja ožemite tkanino, da odstranite zračne mehurčke.
3. Sestavne dele 1 minuto spirajte v 5 litrih pitne vode s temperaturo 20−30 °C.
4. Zunanje in notranje dele sestavnih delov še eno minuto spirajte pod hitro tekočo vodo iz pipe s temperaturo 20−30 °C.
5. Dele pustite, naj se posušijo na zraku, pri čemer naj ne bodo izpostavljeni neposredni sončni svetlobi.

Preverjanje Izvedite vizualno preverjanje vsakega sestavnega dela maske. Če se pojavi vidna poškodba dela maske (razpoke, špranje, luknje itd.), je treba ta del maske izločiti in zamenjati. Pride lahko do rahlega razbarvanja silikonskih 
sestavnih delov, kar je sprejemljivo.

Ponovno sestavljanje Masko ponovno sestavite v skladu z navodili v priročniku za uporabo.

Embalaža in shranjevanje Izdelek hranite na suhem mestu, ki je zaščiteno pred prahom in neposredno sončno svetlobo. 
Temperatura za shranjevanje: od −20 °C do 60 °C.

1 Če sestavnega dela maske ne očistite, kot je predpisano, lahko to povzroči nezadostno dezinfekcijo in sterilizacijo.



Slovenščina 7

Postopki sterilizacije − STERRAD
Razstavljanje Masko razstavite v skladu z navodili v priročniku za uporabo.

Čiščenje Alconox

Blazina AirFit F20:
1. Pripravite 1-odstotno raztopino, tako da Alconox razredčite s pitno vodo, tj. dodajte 10 g Alconoxa na 1 liter vode (20−25 °C, v skladu s proizvajalčevimi navodili).
2. Sestavni del 1 minuto namakajte v raztopini.
3. Medtem ko je sestavni del potopljen v raztopini, ga 1 minuto čistite z mehko krtačo. Posebno pozornost posvetite vsem režam in vdolbinam.
4. Sestavni del sperite z močnim tresenjem v 5 litrih pitne vode. Postopek ponovite.

Preverjanje/sušenje 1. Sestavni del preglejte in po potrebi čiščenje ponovite, tako da bo sestavni del vizualno čist.1 

2. Sestavni deli maske naj se posušijo na zraku stran od neposredne sončne svetlobe.

Sterilizacija STERRAD

Blazina AirFit F20:
1. Sestavne dele maske pred sterilizacijo skupaj s kemijskimi indikatorji STERRAD zapakirajte v skladu z opisom v proizvajalčevih navodilih za sterilizacijski sistem STERRAD.

Opomba: uporaba vreč ni priporočljiva. 
2. Sestavni del sterilizirajte v skladu s proizvajalčevimi navodili za sterilizacijski sistem STERRAD.

• STERRAD 100S Kratek ali dolg cikel

• STERRAD NX Standardni ali napredni cikel

Opombe: 
• Sušenje je doseženo kot del postopka sterilizacije. 
• Preverite indikatorske oznake STERRAD, da zagotovite pravilno delovanje stroja.

Preverjanje Izvedite vizualno preverjanje vsakega sestavnega dela maske. Če se pojavi vidna poškodba dela maske (razpoke, špranje, luknje itd.), je treba ta del maske izločiti in zamenjati. Pride lahko do rahlega razbarvanja silikonskih 
sestavnih delov, kar je sprejemljivo.

Ponovno sestavljanje Masko ponovno sestavite v skladu z navodili v priročniku za uporabo.

Embalaža in shranjevanje Izdelek hranite na suhem mestu, ki je zaščiteno pred prahom in neposredno sončno svetlobo.
Temperatura za shranjevanje: od −20 °C do 60 °C.

1 Če sestavnega dela maske ne očistite, kot je predpisano, lahko to povzroči nezadostno dezinfekcijo in sterilizacijo.
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 SPLOŠNA OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI
• Družba RedMed ne more dati nobenega zagotovila, da so kakršna koli odstopanja od postopkov, navedenih v tem vodniku (npr. preseganje števila ciklov ponovne obdelave), in njihov 

učinek na zmogljivost sprejemljiva.
• Sestavnih delov maske ni dovoljeno sterilizirati v avtoklavu ali z etilen-oksidnim plinom.
• Pri uporabi detergentov, razkužil ali sredstev za sterilizacijo vedno upoštevajte navodila proizvajalca. V primeru neskladja veljajo določila v tem priročniku.
• Naglavnega dela ne likajte, saj je material občutljiv na vročino in ga boste s tem poškodovali.


