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Desinfectie- en sterilisatiehandleiding Alleen voor klinisch gebruik

Deze handleiding is bedoeld voor de ResMed-neusmaskers AirFit N20/AirFit N20 for Her (in deze handleiding gezamenlijk aangeduid met AirFit N20) en AirFit N20 Classic die door meerdere patiënten worden 
gebruikt in een (slaap)kliniek- of ziekenhuisomgeving. Als u het masker als enige in een thuissituatie gebruikt, raadpleeg dan de gebruikershandleiding voor reinigingsinstructies. In deze handleiding staan de door 
ResMed aanbevolen en goedgekeurde procedures voor reiniging, desinfectie en sterilisatie van het masker in overeenstemming met ISO17664. 

AirFit N20/AirFit N20 for Her
AirFit N20/AirFit N20 for Her-
maskeronderdeel1

Thermische desinfectie Chemische desinfectie Sterilisatie Toegestane 
aantal cycli2

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

• Kussentje 30

• Magnetische klemmen – – – 30

• Bocht en korte slang3 – 30

• Frame – – – 30

• Hoofdstel – – – 30

1 Dit masker is mogelijk niet in alle regio's verkrijgbaar. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over het correcte gebruik van deze maskers de betreffende gebruikershandleiding. Raadpleeg de producthandleiding (Product Guide) op de website ResMed.com voor een lijst met beschikbare 
vervangingsonderdelen voor ieder maskersysteem.

2 Het aantal toegestane cycli moet gehalveerd worden als een gezondheidszorginstelling na montage een extra desinfectie- of sterilisatieproces nodig acht.
3 De bocht en de korte slang zijn niet scheidbaar.
4 Automatic Washer-Disinfector (automatisch was-/desinfectiesysteem) A Bocht en korte slang

1 Bocht
2 Zijknoppen
3 Ventilatiegedeelte
4 Korte slang
5 Draaibare kop
B Frame 
C Kussentje 
D Hoofdstel
6 Magnetische klemmen
7 Onderste hoofdstelbanden
8 Bovenste hoofdstelbanden
A+B+C Framesysteem
A+B+C+D Volledig systeem 
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AirFit N20 Classic
AirFit N20 Classic-
maskeronderdeel1

Thermische desinfectie Chemische desinfectie Sterilisatie Toegestane 
aantal cycli2

Handmatig AWD3 CIDEX™ OPA Gigasept FF Anioxyde 1000 STERRAD 100S STERRAD NX

• Kussentje 30

• Bocht – – – – 30

• Frame – – – – 30

• Hoofdstel – – – – – 30

1 Dit masker is mogelijk niet in alle regio's verkrijgbaar. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over het correcte gebruik van deze maskers de betreffende gebruikershandleiding. Raadpleeg de producthandleiding (Product Guide) op de website ResMed.com voor een lijst met beschikbare 
vervangingsonderdelen voor ieder maskersysteem.

2 Het aantal toegestane cycli moet gehalveerd worden als een gezondheidszorginstelling na montage een extra desinfectie- of sterilisatieproces nodig acht.
3 Automatic Washer-Disinfector (automatisch was-/desinfectiesysteem)
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A Bocht
1 Ventilatiegedeelte
2 Zijknoppen
3 Draaibare kop
B Frame 
C Kussentje 
D Hoofdstel
4 Onderste hoofdstelbanden
5 Bovenste hoofdstelbanden
A+B+C+D Volledig systeem 
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Procedures voor thermische desinfectie – Handmatig
Demonteren Demonteer het masker overeenkomstig de bijbehorende instructies in de gebruikershandleiding. Bij de AirFit N20 moeten magnetische klemmen worden verwijderd van de onderste hoofdstelbanden.

Reiniging Alconox

AirFit N20 – Kussentje/magnetische klemmen

AirFit N20 Classic – Kussentje

1. Week het onderdeel in een oplossing van Alconox verdund met water van drinkkwaliteit in een verhouding 
van 1% (d.w.z. 10 g per liter) bij 25–30°C, volgens de instructies van de fabrikant.

2. Reinig het onderdeel met een zachte borstel gedurende 1 minuut terwijl het is ondergedompeld in de 
oplossing. Besteed met name aandacht aan alle kieren en holten.

3. Spoel het onderdeel door er krachtig mee te schudden in water van drinkkwaliteit (vijf liter per onderdeel) 
gedurende 1 minuut. Spoel nogmaals met vers water gedurende 1 minuut.

4. Controleer het onderdeel en reinig het indien nodig opnieuw totdat het zichtbaar schoon is.2

5. Laat de onderdelen aan de lucht drogen, niet in direct zonlicht.

AirFit N20 – Frame/hoofdstel

1. Week het onderdeel in een oplossing van Alconox verdund met water van drinkkwaliteit in een verhouding 
van 1% (d.w.z. 10 g per liter) gedurende 3 minuten bij 20–30°C, volgens de instructies van de fabrikant.

2. Reinig het onderdeel met een zachte borstel nogmaals gedurende 2 minuten terwijl het is 
ondergedompeld in de oplossing. Besteed met name aandacht aan alle kieren en holten. 

3. Knijp om overtollige oplossing te verwijderen.
4. Spoel door herhaaldelijk knijpen onder water van drinkkwaliteit gedurende 30 seconden bij 20–30°C. 

Herhaal het spoelen nog twee keer. Knijp om overtollig water te verwijderen.
5. Controleer het onderdeel en reinig het indien nodig opnieuw totdat het zichtbaar schoon is.2

6. Laat de onderdelen aan de lucht drogen, niet in direct zonlicht.

AirFit N20 – Bocht en korte slang

1. Maak een oplossing van Alconox door het te verdunnen met water van drinkkwaliteit in een verhouding 
van 1% (d.w.z. 10 g per liter) bij 45–55°C, volgens de instructies van de fabrikant.

2. Week het onderdeel in de oplossing gedurende 5 minuten. Draai alle verbindingen drie keer 360 graden 
rond.

3. Reinig het onderdeel nogmaals gedurende 1 minuut grondig met een proefbuisborstel terwijl het is 
ondergedompeld in de oplossing. Besteed met name aandacht aan alle kieren en holten. 

4. Spoel het onderdeel door het heftig te bewegen in water van drinkkwaliteit (5 liter per onderdeel) bij 
25–30°C gedurende 1 minuut. Spoel nogmaals met vers water gedurende 1 minuut. 

5. Spoel onder snel stromend kraanwater van drinkkwaliteit (45–55°C) vanaf één uiteinde van het onderdeel 
gedurende 20 seconden. Spoel nogmaals op dezelfde manier vanaf het andere uiteinde van het onderdeel.

6. Controleer het onderdeel en reinig het indien nodig opnieuw totdat het zichtbaar schoon is.2

7. Laat de onderdelen aan de lucht drogen, niet in direct zonlicht.

Desinfectie AirFit N20 – Kussentje/magnetische klemmen/bocht en korte slang/frame/hoofdstel

1. Week de desinfecteerbare maskeronderdelen met behulp van een goedgekeurd warmwaterdesinfectiesysteem volgens een temperatuur-tijdverhouding1, en zorg dat er geen luchtbellen zijn:
Kussentje/magnetische klemmen/bocht en korte slang (EN ISO 15883-1):
• 70°C gedurende 100 minuten
• 75°C gedurende 30 minuten
• 80°C gedurende 10 minuten
• 90°C gedurende 1 minuut.
Frame/hoofdstel: 
• 93°C gedurende 10 minuten.

2. Verwijder de maskeronderdelen na afloop uit het warmwaterdesinfectiesysteem.
3. Schud met de onderdelen om overtollig water te verwijderen. Voor het frame en het hoofdstel: knijp de onderdelen uit om overtollig water te verwijderen.
4. Laat de onderdelen aan de lucht drogen, niet in direct zonlicht.

Inspectie Voer een visuele controle uit van ieder onderdeel van het masker. Als er sprake is van zichtbare gebreken van een maskeronderdeel (scheuren, haarscheuren, barsten, enz.), moet dit worden weggegooid en vervangen. 
Lichte verkleuringen van de silicone onderdelen kunnen voorkomen en zijn aanvaardbaar.

Opnieuw monteren Monteer het masker volgens de bijbehorende instructies in de gebruikershandleiding.

Verpakken en opslaan Opslaan in een droge, stofvrije omgeving zonder blootstelling aan direct zonlicht. 
Opslagtemperatuur: -20°C tot 60°C.

1 Deze temperatuur-tijdverhoudingen zijn berekend en voorspeld aan de hand van de bekende thermische inactiverende kinetica van vegetatieve micro-organismen die worden blootgesteld aan thermische desinfectie (EN ISO 15883-1) en bevatten de temperatuur-tijdverhouding die wordt aanbevolen 
door de APIC (Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology) en het RKI (Robert Koch-Instituut).

2 Het niet reinigen van het maskeronderdeel volgens de aanwijzingen kan leiden tot een slechte desinfectie en sterilisatie.
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Procedures voor thermische desinfectie – AWD
Demonteren Demonteer het masker overeenkomstig de bijbehorende instructies in de gebruikershandleiding. Bij de AirFit N20 moeten magnetische klemmen worden verwijderd van de onderste hoofdstelbanden.

AWD neodisher MediZym neodisher MediClean Forte

AirFit N20 – Kussentje/magnetische klemmen/bocht en korte slang/frame/hoofdstel

AirFit N20 Classic – Kussentje/bocht/frame/hoofdstel

Stel bij gebruik van een automatisch was-/desinfectiesysteem1 de volgende machine-instellingen in:

• Voorreiniging 4 minuten onder kraanwater

• Reiniging 0,5% neodisher MediZym (enzymatisch, Dr. Weigert) gedurende 10 minuten bij 45°C

• Neutralisatie –

• Eindspoeling Gedeïoniseerd water gedurende 3 minuten

• Desinfectie 93°C gedurende 10 minuten

• Drogen 15 minuten

AirFit N20 – Kussentje/magnetische klemmen/bocht en korte slang/frame/hoofdstel

AirFit N20 Classic – Kussentje/bocht/frame/hoofdstel

Stel bij gebruik van een automatisch was-/desinfectiesysteem1 de volgende machine-instellingen in:

• Voorreiniging 4 minuten onder kraanwater

• Reiniging 0,5% neodisher MediClean forte (Dr. Weigert) gedurende 10 minuten bij 55°C

• Neutralisatie 0,1% neodisher Z (Dr. Weigert) gedurende 6 minuten

• Eindspoeling Gedeïoniseerd water gedurende 3 minuten

• Desinfectie 93°C gedurende 10 minuten

• Drogen 15 minuten

Inspectie Voer een visuele controle uit van ieder onderdeel van het masker. Als er sprake is van zichtbare gebreken van een maskeronderdeel (scheuren, haarscheuren, barsten, enz.), moet dit worden weggegooid en vervangen. 
Lichte verkleuringen van de silicone onderdelen kunnen voorkomen en zijn aanvaardbaar.

Opnieuw monteren Monteer het masker volgens de bijbehorende instructies in de gebruikershandleiding.

Verpakken en opslaan Opslaan in een droge, stofvrije omgeving zonder blootstelling aan direct zonlicht. 
Opslagtemperatuur: -20°C tot 60°C.

1 Goedgekeurd met behulp van een AWD-model dat voldoet aan EN ISO 15883: Miele & Cie, KG, Guterson, Type G 7836 CD
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Procedures voor chemische desinfectie – CIDEX OPA en Gigasept FF
Demonteren Demonteer het masker overeenkomstig de bijbehorende instructies in de gebruikershandleiding. Bij de AirFit N20 moeten magnetische klemmen worden verwijderd van de onderste hoofdstelbanden.

Reiniging Alconox Gigazyme

AirFit N20 – Kussentje

AirFit N20 Classic – Kussentje

1. Week het onderdeel in een oplossing van Alconox verdund met water van 
drinkkwaliteit in een verhouding van 1% (d.w.z. 10 g per liter) bij 25–30°C, volgens 
de instructies van de fabrikant.

2. Reinig het onderdeel met een zachte borstel gedurende 1 minuut terwijl het is 
ondergedompeld in de oplossing. Besteed met name aandacht aan alle kieren en 
holten.

3. Spoel het onderdeel door er krachtig mee te schudden in water van drinkkwaliteit 
(vijf liter per onderdeel) gedurende 1 minuut. Spoel nogmaals met vers water 
gedurende 1 minuut.

4. Controleer het onderdeel en reinig het indien nodig opnieuw totdat het zichtbaar 
schoon is.1

5. Laat het onderdeel aan de lucht drogen, niet in direct zonlicht.

AirFit N20 – Kussentje/magnetische klemmen/bocht en korte slang/frame/hoofdstel

AirFit N20 Classic – Kussentje/bocht/frame/hoofdstel
Kussentje/magnetische klemmen/bocht en korte slang/frame/hoofdstel:
1. Spoel elk afzonderlijk onderdeel onder koud stromend kraanwater gedurende 1 minuut.
2. Week de onderdelen in een oplossing van Gigazyme verdund met water van drinkkwaliteit in een verhouding van 1% bij 18–

28°C gedurende 8 minuten. Zorg dat de onderdelen volledig in de oplossing zijn ondergedompeld en dat er geen luchtbellen zijn.
3. Reinig de binnen- en buitenkant van de onderdelen met een zachte borstel terwijl ze zijn ondergedompeld in de oplossing 

gedurende het opgegeven extra aantal minuten. Besteed met name aandacht aan alle kieren en holten.

• Kussentje 1 minuut
• Magnetische klemmen 30 seconden
• Bocht en korte slang* 1 minuut
• Frame 1 minuut
• Hoofdstel 2 minuten

* Gebruik een proefbuisborstel of een kleine flessenborstel.

4. Spoel de onderdelen in 5 liter water van drinkkwaliteit bij 20–30°C gedurende 1 minuut.
5. Spoel zowel de binnen- als de buitenkant van de onderdelen nogmaals 1 minuut onder snel stromend kraanwater bij 20–30°C.
6. Controleer het onderdeel en reinig het indien nodig opnieuw totdat het zichtbaar schoon is.1

7. Laat de onderdelen aan de lucht drogen, niet in direct zonlicht.

Desinfectie CIDEX OPA Gigasept FF

AirFit N20 – Kussentje

AirFit N20 Classic – Kussentje

1. Dompel het onderdeel volledig onder en week het in CIDEX OPA bij 20–25°C 
gedurende 12 minuten volgens de instructies van de fabrikant en schud het heen en 
weer om ervoor te zorgen dat er geen luchtbellen zijn.

2. Spoel het onderdeel in water van drinkkwaliteit (7,5 liter per onderdeel) bij 20–30°C 
gedurende 1 minuut.2

3. Spoel nog twee keer met vers water.
4. Laat het onderdeel aan de lucht drogen, niet in direct zonlicht.

AirFit N20 – Kussentje/magnetische klemmen/bocht en korte slang/frame/hoofdstel

AirFit N20 Classic – Kussentje/bocht/frame/hoofdstel

1. Maak een oplossing van Gigasept FF verdund met koud water van drinkkwaliteit in een verhouding van 5% met een 
oplossingstemperatuur van 15–25°C.

2. Week de onderdelen in de geactiveerde oplossing gedurende 5 minuten. Zorg dat de onderdelen volledig in de oplossing zijn 
ondergedompeld en dat er geen luchtbellen zijn. Voor het frame: knijp de stof uit terwijl het is ondergedompeld in de oplossing 
om luchtbellen te laten ontsnappen en week het gedurende 15 minuten.

3. Spoel de onderdelen in 5 liter water van drinkkwaliteit bij 20–30°C gedurende 1 minuut.
4. Spoel zowel de binnen- als de buitenkant van de onderdelen nogmaals 1 minuut onder snel stromend kraanwater bij 20–30°C.
5. Laat de onderdelen aan de lucht drogen, niet in direct zonlicht.

Inspectie Voer een visuele controle uit van ieder onderdeel van het masker. Als er sprake is van zichtbare gebreken van een maskeronderdeel (scheuren, haarscheuren, barsten, enz.), moet dit worden weggegooid en vervangen. 
Lichte verkleuringen van de silicone onderdelen kunnen voorkomen en zijn aanvaardbaar.

Opnieuw monteren Monteer het masker volgens de bijbehorende instructies in de gebruikershandleiding.

Verpakken en opslaan Opslaan in een droge, stofvrije omgeving zonder blootstelling aan direct zonlicht.
Opslagtemperatuur: -20°C tot 60°C.

1 Het niet reinigen van het maskeronderdeel volgens de aanwijzingen kan leiden tot een slechte desinfectie en sterilisatie.
2 Wanneer het onderdeel niet wordt gespoeld zoals het hoort, kan de resterende CIDEX OPA van een giftig niveau zijn.
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Procedures voor chemische desinfectie – Anioxyde 1000
Demonteren Demonteer het masker overeenkomstig de bijbehorende instructies in de gebruikershandleiding. Bij de AirFit N20 moeten magnetische klemmen worden verwijderd van de onderste hoofdstelbanden.

Reiniging Aniosyme DD1 Aniosyme X3

AirFit N20 – Kussentje/magnetische klemmen/bocht en korte slang/frame/hoofdstel

AirFit N20 Classic – Kussentje

1. Spoel elk afzonderlijk onderdeel onder koud stromend kraanwater gedurende 1 minuut.
2. Week de onderdelen in een oplossing van Aniosyme DD1 verdund met water van drinkkwaliteit in een 

verhouding van 0,5% bij 15–25°C gedurende 8 minuten. Zorg dat de onderdelen volledig in de oplossing 
zijn ondergedompeld en dat er geen luchtbellen zijn.

3. Reinig de binnen- en buitenkant van de onderdelen met een zachte borstel terwijl ze zijn ondergedompeld 
in de oplossing gedurende het opgegeven extra aantal minuten. Besteed met name aandacht aan alle 
kieren en holten.

• Kussentje 1 minuut
• Magnetische klemmen 30 seconden
• Bocht en korte slang* 1 minuut
• Frame 1 minuut
• Hoofdstel 2 minuten

* Gebruik een proefbuisborstel of een kleine flessenborstel.

4. Spoel de onderdelen in 5 liter water van drinkkwaliteit bij 20–30°C gedurende 1 minuut.
5. Spoel zowel de binnen- als de buitenkant van de onderdelen nogmaals 1 minuut onder snel stromend 

kraanwater bij 20–30°C.
6. Controleer het onderdeel en reinig het indien nodig opnieuw totdat het zichtbaar schoon is.1

7. Laat de onderdelen aan de lucht drogen, niet in direct zonlicht.

AirFit N20 Classic – Bocht/frame

1. Spoel elk afzonderlijk onderdeel onder koud stromend kraanwater gedurende 1 minuut.
2. Week de onderdelen in een oplossing van Aniosyme X3 verdund met water van drinkkwaliteit in een 

verhouding van 0,5% bij 15–25°C gedurende 8 minuten. Zorg dat de onderdelen volledig in de oplossing 
zijn ondergedompeld en dat er geen luchtbellen zijn.

3. Reinig de binnen- en buitenkant van de onderdelen met een zachte borstel terwijl ze zijn ondergedompeld 
in de oplossing gedurende het opgegeven extra aantal minuten. Besteed met name aandacht aan alle 
kieren en holten.

• Bocht 1 minuut
• Frame 1 minuut

4. Spoel de onderdelen in 5 liter water van drinkkwaliteit bij 20–30°C gedurende 1 minuut.
5. Spoel zowel de binnen- als de buitenkant van de onderdelen nogmaals 1 minuut onder snel stromend 

kraanwater bij 20–30°C.
6. Controleer het onderdeel en reinig het indien nodig opnieuw totdat het zichtbaar schoon is.1

7. Laat de onderdelen aan de lucht drogen, niet in direct zonlicht.

Desinfectie Anioxyde 1000

AirFit N20 – Kussentje/magnetische klemmen/bocht en korte slang/frame/hoofdstel

AirFit N20 Classic – Kussentje/bocht/frame

1. Activeer de oplossing volgens de instructies van de fabrikant. Gebruik Anioxyde 1000 bij kamertemperatuur.
2. Week de onderdelen in de geactiveerde oplossing gedurende 5 minuten. Zorg dat de onderdelen volledig in de oplossing zijn ondergedompeld en dat er geen luchtbellen zijn.
3. Spoel de onderdelen in 5 liter water van drinkkwaliteit bij 20–30°C gedurende 1 minuut.
4. Spoel zowel de binnen- als de buitenkant van de onderdelen nogmaals 1 minuut onder snel stromend kraanwater bij 20–30°C.
5. Laat de onderdelen aan de lucht drogen, niet in direct zonlicht.

Inspectie Voer een visuele controle uit van ieder onderdeel van het masker. Als er sprake is van zichtbare gebreken van een maskeronderdeel (scheuren, haarscheuren, barsten, enz.), moet dit worden weggegooid en vervangen. 
Lichte verkleuringen van de silicone onderdelen kunnen voorkomen en zijn aanvaardbaar.

Opnieuw monteren Monteer het masker volgens de bijbehorende instructies in de gebruikershandleiding.

Verpakken en opslaan Opslaan in een droge, stofvrije omgeving zonder blootstelling aan direct zonlicht.
Opslagtemperatuur: -20°C tot 60°C.

1 Het niet reinigen van het maskeronderdeel volgens de aanwijzingen kan leiden tot een slechte desinfectie en sterilisatie.
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Sterilisatieprocedures
Demonteren Demonteer het masker overeenkomstig de bijbehorende instructies in de gebruikershandleiding.

Reiniging Alconox

AirFit N20 – Kussentje

AirFit N20 Classic – Kussentje

1. Week het onderdeel in een oplossing van Alconox verdund met water van drinkkwaliteit in een verhouding van 1% (d.w.z. 10 g per liter) bij 20–25°C, volgens de instructies van de fabrikant.
2. Reinig het onderdeel met een zachte borstel gedurende 1 minuut terwijl het is ondergedompeld in de oplossing. Besteed met name aandacht aan alle kieren en holten.
3. Spoel het onderdeel door er krachtig mee te schudden in water van drinkkwaliteit (vijf liter per masker). Spoel nogmaals met vers water gedurende 1 minuut.
4. Controleer het onderdeel en reinig het indien nodig opnieuw totdat het zichtbaar schoon is.1

5. Laat de onderdelen aan de lucht drogen, niet in direct zonlicht.

AirFit N20 – Bocht en korte slang

1. Maak een oplossing van Alconox door het te verdunnen met water van drinkkwaliteit in een verhouding van 1% (d.w.z. 10 g per liter) bij 45–55°C, volgens de instructies van de fabrikant.
2. Week het maskeronderdeel in de oplossing gedurende 5 minuten. Draai alle verbindingen drie keer 360 graden rond.
3. Reinig het onderdeel nogmaals gedurende 1 minuut met een proefbuisborstel terwijl het is ondergedompeld in de oplossing. Besteed met name aandacht aan alle kieren en holten. 
4. Spoel het onderdeel door het heftig te bewegen in water van drinkkwaliteit, 5 liter per onderdeel bij 25–30°C, gedurende 1 minuut. Spoel nogmaals gedurende 1 minuut in vers water.
5. Spoel het onderdeel onder snel stromend kraanwater van drinkkwaliteit (45–55°C) vanaf één uiteinde van het onderdeel gedurende 20 seconden. Spoel nogmaals op dezelfde manier vanaf het andere uiteinde van het 

onderdeel.
6. Controleer het onderdeel en reinig het indien nodig opnieuw totdat het zichtbaar schoon is.1

7. Laat de onderdelen aan de lucht drogen, niet in direct zonlicht.

Sterilisatie STERRAD 100S en NX

AirFit N20 – Kussentje/bocht en korte slang

AirFit N20 Classic – Kussentje

1. Laat de onderdelen goed drogen. Als de onderdelen nat zijn, kan het sterilisatieproces mislukken.
2. Verpak de onderdelen vóór sterilisatie zoals beschreven in de instructies van de fabrikant voor het STERRAD-sterilisatiesysteem.

NB: Het gebruik van sterilisatiezakjes wordt afgeraden. 
3. Steriliseer de onderdelen volgens de instructies van de fabrikant:

• STERRAD 100S Korte cyclus (boosters niet vereist)

• STERRAD NX Standaard- of geavanceerde cyclus
4. Spoel de onderdelen en schud ze heen en weer in water van drinkkwaliteit (5 liter per onderdeel) bij 20–30°C gedurende 1 minuut.
5. Schud met de onderdelen om overtollig water te verwijderen.
6. Laat de onderdelen uit direct zonlicht drogen.

Inspectie Voer een visuele controle uit van ieder onderdeel van het masker. Als er sprake is van zichtbare gebreken van een maskeronderdeel (scheuren, haarscheuren, barsten, enz.), moet dit worden weggegooid en vervangen. 
Lichte verkleuringen van de silicone onderdelen kunnen voorkomen en zijn aanvaardbaar.

Opnieuw monteren Monteer het masker volgens de bijbehorende instructies in de gebruikershandleiding.

Verpakken en opslaan Opslaan in een droge, stofvrije omgeving zonder blootstelling aan direct zonlicht.
Opslagtemperatuur: -20°C tot 60°C.

1 Het niet reinigen van het maskeronderdeel volgens de aanwijzingen kan leiden tot een slechte desinfectie en sterilisatie.
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ALGEMENE WAARSCHUWINGEN EN AANDACHTSPUNTEN

• ResMed kan niet garanderen dat het afwijken van de procedures in deze handleiding (bijv. door het aantal gereedmaakcycli te overschrijden) en het effect daarvan op de prestaties of 
veiligheid van het product aanvaardbaar is.

• De maskeronderdelen mogen niet worden blootgesteld aan sterilisatie in een autoclaaf of met ethyleenoxidegas.

• Volg bij gebruik van reinigings-, desinfectie- of sterilisatiemiddelen altijd de instructies van de fabrikant op. In geval van tegenstrijdigheid heeft deze handleiding voorrang.

• De hoofdstelbanden mogen niet worden gestreken, omdat het materiaal gevoelig is voor warmte en beschadigd zou worden.


