
A B C D

2

6

7
1

4

5
8

3

A Rameno a krátká trubice
1 Rameno
2 Postranní tlačítka
3 Ventilační otvor
4 Krátká trubice
5 Kloubové upevnění
B Tělo masky 
C Polštářek 
D Náhlavní souprava
6 Magnetické klipy
7 Spodní pásky náhlavní soupravy
8 Horní pásky náhlavní soupravy
A+B+C Tělo masky
A+B+C+D Kompletní systém 

 Česky 1

Pokyny pro dezinfikování a sterilizaci Pouze pro klinické použití
Tyto pokyny jsou určeny pro použití nosních masek AirFit N20 / AirTouch N20 (dále v této příručce souhrnně jako AirFit N20) a AirFit N20 Classic společnosti ResMed 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, dezinfikování a sterilizace masky v souladu s normou ISO17664. 

AirFit N20 / AirTouch N20

Součást masky  
AirFit N20 / AirTouch N201

Tepelná dezinfekce Chemická dezinfekce Sterilizace Schválený 
počet cyklů2

Ruční AWD5 CIDEX™ OPA Gigasept FF Anioxyde 1000 STERRAD 100S STERRAD NX

• Polštářek AirFir N20 30

• Polštářek AirTouch N203 – – – – – – – –

• Magnetické klipy – – – 30

• Rameno a krátká trubice4 – 30

• Tělo masky – – – 30

• Náhlavní souprava – – – 30

1 Tento výrobek nemusí být k dispozici ve všech regionech. Úplné informace o správném používání těchto masek 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 nebo sterilizace, je počet chválených cyklů poloviční.
3 Polštářek masky AirTouch N20 je určen k opakovanému použití jediným pacientem v domácím i nemocničním/ústavním prostředí a doporučujeme jej každý měsíc vyměnit.
4 Rameno a krátkou trubici od sebe nelze oddělit.r
5 Automatická myčka a dezinfikátor
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AirFit N20 Classic
Součást masky  
AirFit N20 Classic1

Tepelná dezinfekce Chemická dezinfekce Sterilizace Schválený 
počet cyklů2

Ruční AMD3 CIDEX™ OPA Gigasept FF Anioxyde 1000 STERRAD 100S STERRAD NX

• Polštářek 30

• Rameno – – – – 30

• Tělo masky – – – – 30

• Náhlavní souprava – – – – – 30

1 Tento výrobek nemusí být k dispozici ve všech regionech. Úplné informace o správném používání těchto masek 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 nebo sterilizace, je počet chválených cyklů poloviční.
3 Automatická myčka a dezinfikátor
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Postupy pro tepelnou dezinfekci – ruční dezinfekce
Demontáž Masku rozeberte dle pokynů uvedených v uživatelské příručce. U masky AirFit N20 je nutné ze spodních pásek náhlavní soupravy odstranit magnetické klipy.

Čištění Alconox

AirFit N20 – polštářek / magnetické klipy

AirFit N20 Classic – polštářek

1. Součást ponořte do roztoku přípravku Alconox naředěného dle pokynů výrobce na 1% koncentraci pitnou 
vodou o teplotě 25–30 °C, tj. na 1 litr vody použijte 10 g přípravku.

2. Ponořenou součást čistěte po dobu 1 minuty měkkým kartáčkem. Zvláštní pozornost věnujte všem úzkým 
spárám a dutinám.

3. Součásti opláchněte intenzivním protřepáním v pitné vodě (5 l na součást) po dobu 1 minuty. Vodu vyměňte 
a součásti masky v ní znovu protřepávejte po dobu jedné minuty.

4. Každou součást zkontrolujte a v případě potřeby ji očistěte znovu, dokud nebude na pohled čistá.2

5. Součásti nechte oschnout na místě mimo dosah přímého slunečního záření.

AirFit N20 – tělo masky / náhlavní souprava

1. Součást ponořte na 3 minuty do 1% roztoku přípravku Alconox připraveného dle pokynů výrobce naředěním 
pitnou vodou o teplotě 20–30 °C, tj. na 1 litr vody použijte 10 g přípravku.

2. Součást ponořenou v roztoku čistěte po dobu dalších dvou minut měkkým kartáčkem. Zvláštní pozornost 
věnujte všem úzkým spárám a dutinám. 

3. Mačkáním ze součásti odstraňte přebytečný roztok.
4. Opakovaně proplachujte mačkáním v pitné vodě po dobu 30 sekund při teplotě 20–30 °C. Postup opakujte 

ještě dvakrát. Mačkáním ze součásti odstraňte přebytečnou vodu.
5. Každou součást zkontrolujte a v případě potřeby ji očistěte znovu, dokud nebude na pohled čistá.2

6. Součásti nechte oschnout na místě mimo dosah přímého slunečního záření.

AirFit N20 – rameno a krátká trubice

1. Podle pokynů výrobce připravte 1% roztok přípravku Alconox: přípravek nařeďte pitnou vodou o teplotě 
45–55 °C, tj. na 1 litr vody použijte 10 g přípravku.

2. Součást ponořte do roztoku na dobu 5 minut. Všechny spoje protočte třikrát o 360 stupňů.
3. Ponořenou součást čistěte důkladně další minutu kartáčkem na čištění zkumavek. Zvláštní pozornost 

věnujte všem úzkým spárám a dutinám. 
4. Opláchněte intenzivním protřepáním v pitné vodě (5 l na součást) při teplotě 25–30 °C po dobu 1 minuty. 

Vodu vyměňte a součásti masky v ní znovu protřepávejte po dobu jedné minuty. 
5. Součást oplachujte pod rychle tekoucí pitnou vodou (45–55 °C) od jednoho konce po dobu 20 sekund. 

Postup opakujte od druhého konce součásti.
6. Každou součást zkontrolujte a v případě potřeby ji očistěte znovu, dokud nebude na pohled čistá.2

7. Součásti nechte oschnout na místě mimo dosah přímého slunečního záření.

Dezinfekce AirFit N20 – polštářek / magnetické klipy / rameno a krátká trubice / tělo masky / náhlavní souprava

1. Dezinfekci provádějte horkou vodou s použitím certifikovaného dezinfekčního systému. Součásti masky, které je možné dezinfikovat, ponořte do dezinfekčního roztoku a aplikujte jednu z kombinací času a teploty 
uvedených níže1, přičemž dbejte na to, aby v součásti nezůstaly zachyceny vzduchové bubliny:
Polštářek / magnetické klipy / rameno a krátká trubice (EN ISO 15883-1):
• 70 °C po dobu 100 minut
• 75 °C po dobu 30 minut
• 80 °C po dobu 10 minut
• 90 °C po dobu 1 minuty.
Tělo masky / náhlavní souprava: 
• 93 °C po dobu 10 minut.

2. Po dokončení dezinfekce vyjměte jednotlivé části masky z dezinfekčního systému používajícího horkou vodu.
3. Ze součástí vytřepte zbytky vody. V případě těla masky a náhlavní soupravy vymačkejte ze součástí zbytky vody.
4. Součásti nechte oschnout na místě mimo dosah přímého slunečního záření.

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.

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

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

1 Vypočteno a stanoveno na základě znalosti kinetiky termální inaktivace vegetativních mikroorganismů podrobených termální dezinfekci (EN/ISO 15883-1) včetně kombinací časů a teplot doporučovaných Asociací odborníků pro kontrolu a epidemiologii infekcí (APIC) a Institutem Roberta Kocha (RKI).
2 Nebude-li součást masky očištěna uvedeným způsobem, může to vést k její nedostatečné dezinfekci a sterilizaci.
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Postupy pro tepelnou dezinfekci – automatická myčka a dezinfikátor (AMD)
Demontáž Masku rozeberte dle pokynů uvedených v uživatelské příručce. U masky AirFit N20 je nutné ze spodních pásek náhlavní soupravy odstranit magnetické klipy.

AMD neodisher MediZym neodisher MediClean Forte

AirFit N20 – polštářek / magnetické klipy / rameno a krátká trubice / tělo masky / náhlavní 
souprava

AirFit N20 Classic – polštářek / rameno / tělo masky / náhlavní souprava

Při použití automatické myčky a dezinfikátoru1 použijte následující nastavení:

• Předčištění 4 minuty pitná voda

• Čištění 0,5% roztok přípravku neodisher MediZym (enzymatický, Dr. Weigert) po dobu 10 minut 
při 45 °C

• Neutralizace –

• Závěrečný 
oplach

Deionizovaná voda po dobu 3 minut

• Dezinfekce 93 °C po dobu 10 minut

• Sušení 15 minut

AirFit N20 – polštářek / magnetické klipy / rameno a krátká trubice / tělo masky / náhlavní 
souprava

AirFit N20 Classic – polštářek / rameno / tělo masky / náhlavní souprava

Při použití automatické myčky a dezinfikátoru1 použijte následující nastavení:

• Předčištění 4 minuty pitná voda

• Čištění 0,5% roztok přípravku neodisher MediClean forte (Dr. Weigert) po dobu 
10 minut při 55 °C

• Neutralizace 0,1% roztok přípravku neodisher Z (Dr. Weigert) po dobu 6 minut

• Závěrečný 
oplach

Deionizovaná voda po dobu 3 minut

• Dezinfekce 93 °C po dobu 10 minut

• Sušení 15 minut

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.

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

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

1 Schváleno při použití s automatickou myčkou a dezinfikátorem splňujícím normu EN ISO 15883: Miele & Cie, KG, Guterson, Type G 7836 CD
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Postup pro chemickou dezinfekci – CIDEX OPA a Gigasept FF
Demontáž Masku rozeberte dle pokynů uvedených v uživatelské příručce. U masky AirFit N20 je nutné ze spodních pásek náhlavní soupravy odstranit magnetické klipy.

Čištění Alconox Gigazyme

AirFit N20 – polštářek

AirFit N20 Classic – polštářek

1. Součást ponořte do roztoku přípravku Alconox naředěného dle pokynů výrobce na 
1% koncentraci pitnou vodou o teplotě 25–30 °C, tj. na 1 litr vody použijte 10 g 
přípravku.

2. Ponořenou součást čistěte po dobu 1 minuty měkkým kartáčkem. Zvláštní pozornost 
věnujte všem úzkým spárám a dutinám.

3. Součásti opláchněte intenzivním protřepáním v pitné vodě (5 l na součást) po dobu 
1 minuty. Vodu vyměňte a součásti masky v ní znovu protřepávejte po dobu jedné 
minuty.

4. Každou součást zkontrolujte a v případě potřeby ji očistěte znovu, dokud nebude na 
pohled čistá.1

5. Součást nechte oschnout na místě mimo dosah přímého slunečního záření.

AirFit N20 – polštářek / magnetické klipy / rameno a krátká trubice / tělo masky / náhlavní souprava

AirFit N20 Classic – polštářek / rameno / tělo masky / náhlavní souprava
Polštářek / magnetické klipy / rameno a krátká trubice / tělo masky / náhlavní souprava:
1. Jednotlivé součásti oplachujte po dobu jedné minuty pod studenou tekoucí vodou.
2. Součásti namočte na 8 minut do roztoku přípravku Gigazyme naředěného na 1% koncentraci pitnou vodou o teplotě 18–28 °C. 

Ujistěte se, že jsou součásti v roztoku zcela ponořené a nejsou v nich žádné vzduchové bubliny.
3. Součást ponořenou v roztoku čistěte znovu po uvedenou dobu zevnitř i zvnějšku měkkým kartáčkem. Zvláštní pozornost věnujte 

úzkým spárám a dutinám.

• Polštářek 1 minuta
• Magnetické klipy 30 sekund
• Rameno a krátká 

trubice*
1 minuta

• Tělo masky 1 minuta
• Náhlavní souprava 2 minuty

* Použijte kartáček na hadice / malé lahve.

4. Součásti oplachujte po dobu jedné minuty v 5 litrech pitné vody o teplotě 20–30 °C.
5. Další minutu oplachujte součásti zevnitř i zvenku pod rychle tekoucí vodou o teplotě 20–30 °C.
6. Každou součást zkontrolujte a v případě potřeby ji očistěte znovu, dokud nebude na pohled čistá.1

7. Součásti nechte oschnout na místě mimo dosah přímého slunečního záření.

Dezinfekce CIDEX OPA Gigasept FF

AirFit N20 – polštářek

AirFit N20 Classic – polštářek

1. Podle pokynů výrobce součást zcela ponořte na 12 minut do roztoku přípravku CIDEX 
OPA o teplotě 20–25 °C a protřepejte ji, aby v ní nezůstaly žádné vzduchové bubliny.

2. Součást oplachujte po dobu 1 minuty v pitné vodě (7,5 litrů vody na každou součást) 
o teplotě 20–30 °C.2

3. S použitím čerstvé vody opakujte tento postup ještě dvakrát.
4. Součást nechte oschnout na místě mimo dosah přímého slunečního záření.

AirFit N20 – polštářek / magnetické klipy / rameno a krátká trubice / tělo masky / náhlavní souprava

AirFit N20 Classic – polštářek / rameno / tělo masky / náhlavní souprava

1. Pomocí studené pitné vody nařeďte roztok přípravku Gigasept FF na 5 %. Teplota roztoku by měla být 15–25 °C.
2. Součásti ponořte na 5 minut do aktivovaného roztoku. Ujistěte se, že jsou součásti v roztoku zcela ponořené a nejsou v nich 

žádné vzduchové bubliny. Tělo masky ponořte do roztoku. Z textilní části promačkáváním uvolněte vzduchové bubliny a nechte 15 
minut máčet.

3. Součásti oplachujte po dobu jedné minuty v 5 litrech pitné vody o teplotě 20–30 °C.
4. Další minutu oplachujte součásti zevnitř i zvenku pod rychle tekoucí vodou o teplotě 20–30 °C.
5. Součásti nechte oschnout na místě mimo dosah přímého slunečního záření.

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.

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

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

1 Nebude-li součást masky očištěna uvedeným způsobem, může to vést k její nedostatečné dezinfekci a sterilizaci.
2 Nedostatečné opláchnutí součásti může mít za následek přítomnost toxického zbytkového množství přípravku CIDEX OPA.
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Postup pro chemickou dezinfekci – Anioxyde 1000
Demontáž Masku rozeberte dle pokynů uvedených v uživatelské příručce. U masky AirFit N20 je nutné ze spodních pásek náhlavní soupravy odstranit magnetické klipy.

Čištění Aniosyme DD1 Aniosyme X3

AirFit N20 – polštářek / magnetické klipy / rameno a krátká trubice / tělo masky / náhlavní 
souprava

AirFit N20 Classic – polštářek

1. Jednotlivé součásti oplachujte po dobu jedné minuty pod studenou tekoucí vodou.
2. Součásti namočte na 8 minut do roztoku přípravku Aniosyme DD1 naředěného na 0,5% koncentraci pitnou 

vodou o teplotě 15–25 °C. Ujistěte se, že jsou součásti v roztoku zcela ponořené a nejsou v nich žádné 
vzduchové bubliny.

3. Součást ponořenou v roztoku čistěte znovu po uvedenou dobu zevnitř i zvnějšku měkkým kartáčkem. 
Zvláštní pozornost věnujte úzkým spárám a dutinám.

• Polštářek 1 minuta
• Magnetické klipy 30 sekund
• Rameno a krátká 

trubice*
1 minuta

• Tělo masky 1 minuta
• Náhlavní souprava 2 minuty

* Použijte kartáček na hadice / malé lahve.
4. Součásti oplachujte po dobu jedné minuty v 5 litrech pitné vody o teplotě 20–30 °C.
5. Další minutu oplachujte součásti zevnitř i zvenku pod rychle tekoucí vodou o teplotě 20–30 °C.
6. Každou součást zkontrolujte a v případě potřeby ji očistěte znovu, dokud nebude na pohled čistá.1

7. Součásti nechte oschnout na místě mimo dosah přímého slunečního záření.

AirFit N20 Classic – rameno / tělo masky

1. Jednotlivé součásti oplachujte po dobu jedné minuty pod studenou tekoucí vodou.
2. Součásti namočte na 8 minut do roztoku přípravku Aniosyme X3 naředěného na 0,5% koncentraci pitnou 

vodou o teplotě 15–25 °C. Ujistěte se, že jsou součásti v roztoku zcela ponořené a nejsou v nich žádné 
vzduchové bubliny.

3. Součást ponořenou v roztoku čistěte znovu po uvedenou dobu zevnitř i zvnějšku měkkým kartáčkem. 
Zvláštní pozornost věnujte úzkým spárám a dutinám.

• Rameno 1 minuta
• Tělo 

masky
1 minuta

4. Součásti oplachujte po dobu jedné minuty v 5 litrech pitné vody o teplotě 20–30 °C.
5. Další minutu oplachujte součásti zevnitř i zvenku pod rychle tekoucí vodou o teplotě 20–30 °C.
6. Každou součást zkontrolujte a v případě potřeby ji očistěte znovu, dokud nebude na pohled čistá.1

7. Součásti nechte oschnout na místě mimo dosah přímého slunečního záření.

Dezinfekce Anioxyde 1000

AirFit N20 – polštářek / magnetické klipy / rameno a krátká trubice / tělo masky / náhlavní souprava

AirFit N20 Classic – polštářek / rameno / tělo masky

1. Podle pokynů výrobce aktivujte roztok. Použijte Anioxyde 1000 při pokojové teplotě.
2. Součásti ponořte na 5 minut do aktivovaného roztoku. Ujistěte se, že jsou součásti v roztoku zcela ponořené a nejsou v nich žádné vzduchové bubliny.
3. Součásti oplachujte po dobu jedné minuty v 5 litrech pitné vody o teplotě 20–30 °C.
4. Další minutu oplachujte součásti zevnitř i zvenku pod rychle tekoucí vodou o teplotě 20–30 °C.
5. Součásti nechte oschnout na místě mimo dosah přímého slunečního záření.

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.

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

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

1 Nebude-li součást masky očištěna uvedeným způsobem, může to vést k její nedostatečné dezinfekci a sterilizaci.



 Česky 7

Sterilizační postupy
Demontáž Masku rozeberte dle pokynů uvedených v uživatelské příručce.

Čištění Alconox

AirFit N20 – polštářek

AirFit N20 Classic – polštářek

1. Součást ponořte do roztoku přípravku Alconox naředěného dle pokynů výrobce na 1% koncentraci pitnou vodou o teplotě 20–25 °C, tj. na 1 litr vody použijte 10 g přípravku.
2. Ponořenou součást čistěte po dobu 1 minuty měkkým kartáčkem. Zvláštní pozornost věnujte všem úzkým spárám a dutinám.
3. Součásti masky důkladně protřepejte v pitné vodě (5 l na masku). Vodu vyměňte a součásti masky v ní znovu protřepávejte po dobu jedné minuty.
4. Každou součást zkontrolujte a v případě potřeby ji očistěte znovu, dokud nebude na pohled čistá.1

5. Součásti nechte oschnout na místě mimo dosah přímého slunečního záření.

AirFit N20 – rameno a krátká trubice

1. Podle pokynů výrobce připravte 1% roztok přípravku Alconox: přípravek nařeďte pitnou vodou o teplotě 45–55 °C, tj. na 1 litr vody použijte 10 g přípravku.
2. Součást masky ponořte do roztoku na dobu 5 minut. Všechny spoje protočte třikrát o 360 stupňů.
3. Ponořenou součást čistěte důkladně další minutu kartáčkem na čištění zkumavek. Zvláštní pozornost věnujte všem úzkým spárám a dutinám. 
4. Součást opláchněte intenzivním protřepáním v pitné vodě. Na každou součást použijte 5 litrů vody o teplotě 25–30 °C a oplachujte po dobu 1 minuty. S použitím čisté vody opakujte oplachování ještě další minutu.
5. Součást oplachujte pod rychle tekoucí pitnou vodou (45–55 °C) od jednoho konce po dobu 20 sekund. Postup opakujte od druhého konce součásti.
6. Každou součást zkontrolujte a v případě potřeby ji očistěte znovu, dokud nebude na pohled čistá.1

7. Součásti nechte oschnout na místě mimo dosah přímého slunečního záření.

Sterilizace STERRAD 100S a NX

AirFit N20 – polštářek / rameno a krátká trubice

AirFit N20 Classic – polštářek

1. Součásti masky nechte důkladně oschnout. Pokud budou součásti vlhké, nemusel by sterilizační proces proběhnout úspěšně.
2. Před sterilizací zabalte součásti dle pokynů uváděných výrobcem sterilizačního systému STERRAD.

Pozn.: Použití sterilizačních sáčků se nedoporučuje. 
3. Součásti sterilizujte dle pokynů uváděných výrobcem:

• STERRAD 100S Krátký cyklus (použití boosteru není nutné)

• STERRAD NX Standardní nebo pokročilý cyklus
4. Součásti oplachujte a protřepávejte po dobu 1 minuty v pitné vodě (5 litrů vody na každou součást) o teplotě 20–30 °C.
5. Ze součástí vytřepte zbytky vody.
6. Součásti nechte vyschnout na místě mimo dosah přímého slunečního záření.

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.

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

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

1 Nebude-li součást masky očištěna uvedeným způsobem, může to vést k její nedostatečné dezinfekci a sterilizaci.
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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, dezinfekčních nebo sterilizačních 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.


