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 Česky 1

Pokyny pro dezinfikování Pouze pro klinické použití

Tyto pokyny jsou určeny pro opakované použití celoobličejové masky AirFit F30 u více pacientů ve spánkové laboratoři, klinice či nemocnici. Pokud masku používáte doma jako její jediný uživatel, 
řiďte se pokyny pro čištění uvedenými v uživatelské příručce. Tyto pokyny popisují doporučené a schválené postupy společnosti ResMed týkající se čištění a dezinfikování masky v souladu s normou 
ISO 17664.

Součást masky AirFit F301

Čištění – Alconox Čištění – neodisher MediClean forte

Schválený počet cyklů2

Tepelná dezinfekce – ruční
90 °C po dobu 1 minuty

Tepelná dezinfekce – ruční
93 °C po dobu 10 minut

Tepelná dezinfekce – myčka 
a dezinfikátor (MD)

90–93 °C po dobu 5–10 minut

• Polštářek – 30

• Standardní rameno – 30

• Rameno QuietAir3 – – – –

• Tělo masky – 30

• Náhlavní souprava – 30

1  Tento výrobek nemusí být k dispozici ve všech regionech. Úplné informace o správném používání této masky najdete v příslušné uživatelské příručce. Seznam náhradních součástí, které jsou pro jednotlivé typy masek k dispozici, naleznete na internetových stránkách ResMed.com 
v části Product Guide.

2 Pokud je ve zdravotnickém zařízení po opětovném sestavení masky vyžadováno další dezinfikování, je nutno počet schválených cyklů snížit na polovinu.
3 Tyto součásti vyměňte před použitím masky u dalšího pacienta za nové.



 Česky 2

Postup pro tepelnou dezinfekci
1. Demontáž Masku rozeberte dle pokynů uvedených v uživatelské příručce.

2. Čištění

Polštářek / tělo masky / náhlavní souprava / standardní rameno (ruční čištění):
1. Opláchněte tělo a rameno masky pod tekoucí vodou1 následujícím způsobem.

• Tělo masky 20–25 °C Oplachujte 1 minutu.
• Standardní rameno 15–25 °C Oplachujte 1 minutu.

2. Namočte součásti masky dle následujících pokynů. Zkontrolujte, zda v součástech nezůstávají zachyceny vzduchové bubliny.

• Polštářek 1–2% roztok Alconoxu 20–25 °C Namočte na 1 minutu.
• Tělo masky 1–2% roztok Alconoxu 35–40 °C Namočte na 5 minut, poté dalších 5 minut intenzivně protřepávejte.
• Náhlavní souprava 1–2% roztok Alconoxu 20–30 °C Namočte na 3 minuty.
• Standardní rameno 1,5–2% roztok Alconoxu 40–50 °C Namočte na 5 minut, potom další 3 minuty intenzivně protřepávejte.

3. Po uplynutí doby vyhrazené na namočení ponechejte součásti v roztoku a zevnitř i zvnějšku je měkkým kartáčkem očistěte dle následujících pokynů. Zvláštní pozornost věnujte úzkým spárám a dutinám. 
• Polštářek Čistěte 1 minutu.
• Tělo masky Čistěte 1 minutu.
• Náhlavní souprava Čistěte 2 minuty. Vymačkejte ze součástí přebytečný roztok.
• Standardní rameno Čistěte 1 minutu.

4. Opláchněte jednotlivé součásti ve vodě1 následujícím způsobem.

• Polštářek 5 litrů 13–18 °C Intenzivně protřepávejte 1 minutu a opakujte ještě jednou.
• Tělo masky 5 litrů 15–20 °C Intenzivně protřepávejte 1 minutu.
• Standardní rameno 5 litrů 15–25 °C Intenzivně protřepávejte 1 minutu.

5. Opláchněte jednotlivé součásti pod tekoucí vodou1 následujícím způsobem.

• Tělo masky 20–25 °C Oplachujte 1 minutu.
• Náhlavní souprava 20–25 °C Vymačkávejte vodu po dobu 90 sekund.
• Standardní rameno 15–25 °C Oplachujte 1 minutu. Protřepejte, abyste odstranili přebytečnou vodu.

Standardní rameno (čištění v ultrazvukové lázni):
1. Součást oplachujte a čistěte měkkým kartáčkem po dobu 1 minuty pod tekoucí vodou1 o teplotě 20–30 °C. Zvláštní pozornost věnujte všem spárám, dutinám a protočte pohyblivé součásti.
2. Ultrazvukovou čističku naplňte do dvou třetin 1% roztokem přípravku Alconox o teplotě 20–30 °C a čistěte po dobu 20 minut. Ujistěte se, že součást je v roztoku zcela ponořená. Aby se zabránilo 

kontaktu mezi součástí a nádržkou, použijte koš nebo tác.
3. Součást za intenzivního protřepávání oplachujte po dobu 1 minuty v 5 litrech vody1 o teplotě 20–30 °C. Opakujte ještě jednou.

3. Kontrola a sušení
1. Každou součást zkontrolujte a v případě potřeby ji očistěte znovu, dokud nebude na pohled čistá.2

2. Z náhlavní soupravy vymačkejte přebytečnou vodu.
3. Součásti masky nechte oschnout na místě, které není vystaveno přímému slunečnímu záření.3

4. Dezinfekce a sušení

1. Namočte součásti masky do horké vody1 a dodržujte následující kombinace teploty a času. Zkontrolujte, zda v součástech nezůstávají zachyceny vzduchové bubliny.

• Polštářek / tělo masky / standardní rameno 90 °C Namočte na 1 minutu.
• Náhlavní souprava 93 °C Namočte na 10 minut.

2. Z náhlavní soupravy vymačkejte přebytečnou vodu.
3. Součásti masky nechte oschnout na místě, které není vystaveno přímému slunečnímu záření.

5. Kontrola Proveďte vizuální kontrolu všech součástí masky. Pokud u některé ze součástí zjistíte jakékoli viditelné poškození (praskliny, oděrky, trhliny atd.), danou součást dále nepoužívejte a nahraďte ji součástí 
novou. U součástí vyrobených ze silikonu může dojít k mírné změně zabarvení, která není na závadu.

6. Opětovné sestavení Masku znovu sestavte dle pokynů uvedených v uživatelské příručce.

7. Balení a skladování Skladujte na suchém místě v bezprašném prostředí mimo dosah přímého slunečního záření. Teplota skladování: -20 °C až +60 °C

1 K čištění, oplachování a dezinfekci používejte vždy pitnou vodu.
2 Nebude-li součást masky očištěna uvedeným způsobem, může to vést k její nedostatečné dezinfekci.
3 Pokud bezprostředně po tomto kroku následuje tepelná dezinfekce, není sušení nutné.
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Postupy pro tepelnou dezinfekci – MD
1. Demontáž Masku rozeberte dle pokynů uvedených v uživatelské příručce. 

2. MD1 1. Součásti namočte na 1 minutu do 5 litrů studené vody z kohoutku1 sloužící jako oplachovací lázeň. Přesvědčte se, že na součástech nejsou žádné vzduchové bubliny.
2. Součásti oplachujte po dobu 30 sekund pod studenou tekoucí vodou1.
3. Vložte součásti do myčky a dezinfektoru splňující normu řady ISO  15883.
4. Nastavte myčku a dezinfektor následovně: 

Fáze/etapa Doba recirkulace (v minutách) Teplota (°C) Čisticí prostředek

Předmytí 4 Studená –

Mytí 10 43–60 2–10 ml/l (0,2–1%) neodisher MediClean forte 

Neutralizace 6 43–60 1–2 ml/l (0,1–0,2%) neodisher Z

Závěrečný oplach 3 43–60 –

Tepelná dezinfekce 5–10 90–93 –

3. Kontrola / sušení 1. Proveďte kontrolu a v případě potřeby opakujte postup uvedený v části [2. MD], dokud nejsou součásti na pohled čisté.2

2. Z náhlavní soupravy vymačkejte přebytečnou vodu.
3. Součásti nechte oschnout na místě mimo dosah přímého slunečního záření.

4. Kontrola Proveďte vizuální kontrolu všech součástí masky. Pokud u některé ze součástí zjistíte jakékoli viditelné poškození (praskliny, oděrky, trhliny atd.), danou součást dále nepoužívejte a nahraďte ji součástí 
novou. U součástí vyrobených ze silikonu může dojít k mírnému vyblednutí, které není na závadu.

5. Opětovné sestavení Masku znovu sestavte dle pokynů uvedených v uživatelské příručce.

6. Balení a skladování Skladujte na suchém místě v bezprašném prostředí mimo dosah přímého slunečního záření. Teplota skladování: -20 °C až +60 °C

1 K mytí, oplachování a dezinfekci používejte vždy pitnou vodu. Pokud místní předpis stanoví požadavky na jakost vody používané k obnově zdravotnických prostředků, je třeba tyto požadavky splnit.
2 Nebude-li součást masky očištěna uvedeným způsobem, může to vést k její nedostatečné dezinfekci.
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VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ
• Při nedodržení postupů uvedených v této příručce (např. překročení počtu sterilizačních cyklů) nemůže společnost ResMed zaručit přijatelnou funkčnost ani bezpečnost výrobku.
• Ke sterilizaci součástí masky by se neměl používat autokláv ani etylenoxid.
• Při použití čisticích nebo dezinfekčních prostředků vždy dodržujte pokyny výrobce. V případě jakéhokoli rozporu se přednostně řiďte pokyny uvedenými v této příručce.
• Náhlavní soupravu nežehlete, protože je vyrobena z materiálu citlivého na teplo a mohlo by dojít k jejímu poškození.


