Leiðbeiningar um sótthreinsun

Aðeins til klínískrar notkunar

Þessar leiðbeiningar eiga við þegar margir sjúklingar nota AirFit F30 heilgrímur í svefnrannsóknum, á læknastofum eða sjúkrahúsum. Frekari upplýsingar um notkun grímunnar hjá stökum notendum í heimahúsum
er að finna í notendahandbókinni í leiðbeiningum um hreinsun. Þessar leiðbeiningar lýsa ráðlögðum og samþykktum verklagsreglum ResMed fyrir hreinsun og sótthreinsun grímunnar í samræmi við ISO 17664.

Hreinsun - Alconox

Hreinsun - Neodisher MediClean forte

Sótthreinsun með hita - handþvottur

Sótthreinsun með hita - handþvottur

90 °C í 1 mínútu

93 °C í 10 mínútur

Íhlutur AirFit F30 grímu1
• Púði
• Hefðbundinn stútur

–

• QuietAir stútur

3

Sótthreinsun með hita þvotta-/sótthreinsunartæki
90–93 °C í 5–10 mínútur

–

30

–

30

–

–

–

• Umgjörð

–
30

–

• Höfuðbúnaður

Samþykktur lotufjöldi2

30

Þessi gríma er hugsanlega ekki fáanleg í öllum löndum. Ítarlegar leiðbeiningar um rétta notkun á grímunni er að finna í sérstakri notendahandbók. Hægt er að nálgast lista yfir tiltæka íhluti fyrir hvert grímukerfi fyrir sig í leiðarvísi vörunnar á ResMed.com.
Ef heilbrigðisstofnun gerir kröfur um aukasótthreinsunarlotu eftir endursamsetningu grímunnar verður að fækka samþykktum lotufjölda um helming.
3
Skiptið um þessa íhluti milli sjúklinga.
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Höfuðbúnaður

1

Loftop

2

Köfnunarvarnarloki

3

Hnappar á hliðum

4

Smellur með seglum

5

Efri ól á höfuðbúnaði

6

Neðri ól á höfuðbúnaði

7

Efsta ól á höfuðbúnaði

Íslenska

1

Aðferð við sótthreinsun með hita
1. Sundurhlutun

Takið grímuna í sundur eins og lýst er í notendahandbókinni.
Púði / umgjörð / höfuðbúnaður / hefðbundinn stútur (handþvottur):

1. Skolið umgjörðina og hefðbundna stútinn undir rennandi vatni1 með eftirfarandi hætti.
• Umgjörð
20–25 °C
Skolun í 1 mínútu.
• Hefðbundinn stútur
15–25 °C
Skolun í 1 mínútu.
2. Látið íhluti grímunnar liggja í bleyti eins og lýst er hér á eftir. Gætið þess að engar loftbólur myndist.

2. Hreinsun

• Púði
1–2% Alconox-lausn
20–25 °C
Lagt í bleyti í 1 mínútu.
• Umgjörð
1–2% Alconox-lausn
35–40 °C
Lagt í bleyti í 5 mínútur, að því loknu hrist kröftuglega í 5 mínútur til viðbótar.
• Höfuðbúnaður
1–2% Alconox-lausn
20–30 °C
Lagt í bleyti í 3 mínútur.
• Hefðbundinn stútur
1,5–2% Alconox-lausn
40–50 °C
Lagt í bleyti í 5 mínútur, að því loknu hrist kröftuglega í 3 mínútur til viðbótar.
3. Þegar fyrrgreindum tíma er lokið skal hafa íhlutina áfram í bleyti í lausninni og þrífa þá að innan og utan með mjúkum bursta eins og lýst er hér á eftir. Gætið sérstaklega að rifum og opum.
• Púði
Hreinsun í 1 mínútu.
• Umgjörð
Hreinsun í 1 mínútu.
• Höfuðbúnaður
Hreinsun í 2 mínútur. Kreistið síðan til að fjarlægja allt vatn.
• Hefðbundinn stútur
Hreinsun í 1 mínútu.
4. Skolið íhlutina í vatni1 með eftirfarandi hætti.
• Púði
5 lítrar
• Umgjörð
5 lítrar
• Hefðbundinn stútur
5 lítrar
5. Skolið af íhlutunum undir rennandi vatni1 með eftirfarandi hætti.
• Umgjörð
• Höfuðbúnaður
• Hefðbundinn stútur

20–25 °C
20–25 °C
15–25 °C

13–18 °C
15–20 °C
15–25 °C

Hristið kröftuglega í 1 mínútu og endurtakið í eitt skipti.
Hristið kröftuglega í 1 mínútu.
Hristið kröftuglega í 1 mínútu.

Skolun í 1 mínútu.
Kreistið endurtekið í 90 sekúndur.
Skolun í 1 mínútu. Hristið á eftir til að fjarlægja allt vatn.

Hefðbundinn stútur (úthljóðsbað):

1. Hreinsið og skolið íhlutinn undir rennandi vatni með mjúkum bursta1 við 20–30 °C í 1 mínútu. Gætið sérstaklega að öllum rifum og opum og snúið hreyfanlegum hlutum.
2. Fyllið úthljóðshreinsitæki upp að 2/3 hlutum með 1% Alconox-lausn við 20–30 °C og látið íhlutinn liggja í hljóðbaðinu í 20 mínútur. Gætið þess að íhluturinn sé alveg ofan í lausninni. Notið körfu/bakka til að koma
í veg fyrir að íhluturinn snerti veggi tækisins.
3. Skolið af íhlutnum með því að hrista hann kröftuglega í 5 lítrum af vatni1 við 20–30 °C í 1 mínútu. Endurtakið einu sinni.

3. Skoðun og þurrkun

1. Skoðið sjónrænt hvort íhlutirnir séu hreinir og hreinsið þá á ný ef þess þarf.2
2. Kreistið höfuðbúnaðinn til að fjarlægja allt vatn.
3. Látið íhluti grímunnar þorna fjarri beinu sólarljósi.3
1. Látið íhluti grímunnar liggja í heitu vatnsbaði1 og notið eftirfarandi samsetningar á hitastigi og tíma: Gætið þess að engar loftbólur myndist.

4. Sótthreinsun og þurrkun

• Púði / umgjörð / hefðbundinn stútur 90 °C
• Höfuðbúnaður
93 °C
2. Kreistið höfuðbúnaðinn til að fjarlægja allt vatn.
3. Látið íhluti grímunnar þorna fjarri beinu sólarljósi.

Lagt í bleyti í 1 mínútu
Lagt í bleyti í 10 mínútur

5. Skoðun

Skoðið sjónrænt hvern einasta íhlut grímunnar. Þegar augljósar skemmdir eru á einhverjum íhlut grímunnar (sprungur, rifur, svörfun o.s.frv.) skal farga og skipta um íhlut grímunnar sem um ræðir.
Smávægileg mislitun getur orðið á íhlutum úr sílíkóni og slíkt er ásættanlegt.

6. Samsetning

Setjið grímuna saman eins og lýst er í notendahandbókinni.

7. Pökkun og geymsla

Geymið á þurrum ryklausum stað, fjarri beinu sólarljósi. Geymsluhitastig: -20 °C til 60 °C.

Notið drykkjarhæft vatn við öll þrif, alla skolun og alla sótthreinsun.
Séu íhlutir grímunnar ekki hreinsaðir samkvæmt leiðbeiningunum er hugsanlegt að sótthreinsunin verði ekki fullnægjandi.
3
Þurrkun er ekki áskilin ef sótthreinsun með hita á sér stað strax í kjölfarið.
1
2

Íslenska
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Aðferð við sótthreinsun með hita - þvottavéla- og sótthreinsibúnaður
1. Sundurhlutun

Takið grímuna í sundur eins og lýst er í notendahandbókinni.

2. Þvottavéla- og
sótthreinsibúnaður1

1.
2.
3.
4.

Leggið íhluti grímunnar í 5 lítra skolunarbað með köldu kranavatni1 í 1 mínútu. Gangið úr skugga um að engar loftbólur myndist á íhlutunum.
Skolið íhlutina undir köldu, rennandi kranavatni1 í 30 sekúndur.
Komið íhlutunum fyrir í þvottavéla- og sótthreinsibúnaði sem uppfyllir ISO 15883 staðalinn.
Stillið þvottavéla- og sótthreinsibúnaðinn á eftirfarandi hátt:
Fasi/stig

2

Hitastig
(°C)

Hreinsiefni

Forþvottur

4

Kalt

-

Þvottur

10

43–60

2–10 ml/l (0,2–1%) Neodisher MediClean forte

Hlutleysing

6

43–60

1–2 ml/l (0,1–0,2%) Neodisher Z

Lokaskolun

3

43–60

-

5–10

90–93

-

Sótthreinsun með hita

1

Hringrásartími
(í mínútum)

3. Skoðun / þurrkun

1. Skoðið og endurtakið 2. hluta [Þvottavéla- og sótthreinsibúnaður] ef þörf krefur. Eða þar til hægt er að staðfesta sjónrænt að íhlutirnir séu hreinir.2
2. Kreistið höfuðbúnaðinn til að fjarlægja allt vatn.
3. Látið íhlutina þorna fjarri beinu sólarljósi.

4. Skoðun

Skoðið sjónrænt hvern einasta íhlut grímunnar. Þegar augljósar skemmdir eru á einhverjum íhlut grímunnar (sprungur, rifur, svörfun o.s.frv.) skal farga og skipta um íhlut grímunnar sem um ræðir.
Smávægileg mislitun getur orðið á íhlutum úr sílíkóni og slíkt er ásættanlegt.

5. Samsetning

Setjið grímuna saman eins og lýst er í notendahandbókinni.

6. Pökkun og geymsla

Geymið á þurrum ryklausum stað, fjarri beinu sólarljósi. Geymsluhitastig: -20 °C til 60 °C.

Notið drykkjarhæft vatn við alla hreinsun, skolun og sótthreinsun. Fylgja skal gildandi kröfum um vatnsgæði fyrir endurvinnslu á lækningatækjum, ef gildandi reglur kveða á um slíkt.
Séu íhlutir grímunnar ekki hreinsaðir samkvæmt leiðbeiningunum er hugsanlegt að sótthreinsunin verði ekki fullnægjandi.

Íslenska

3

ALMENNAR VIÐVARANIR OG VARÚÐARREGLUR
•

ResMed getur ekki veitt neina tryggingu fyrir því að hvers kyns frávik frá aðferðunum í þessum leiðbeiningum (t.d. ef farið er yfir fjölda vinnslulota) hafi ásættanleg áhrif á afköst eða
öryggi vörunnar.

•

Ekki má sæfa íhluti grímunnar með gufu eða etýlenoxíði.

•

Fylgið ávallt leiðbeiningum framleiðandans við notkun á hreinsiefnum eða sótthreinsiefnum. Þessar leiðbeiningar hafa forgang ef ósamræmi kemur upp.

•

Notið ekki straujárn á höfuðbúnaðinn þar sem hann þolir ekki hita og mun því skemmast.
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