
Română 1

Ghid de dezinfectare Exclusiv pentru uz clinic

Acest ghid este destinat reutilizării la mai mulți pacienți a unei măști integrale pentru față, a unei măști nazale sau a unui sistem cu pernițe nazale („mască”) ResMed în cadrul unui laborator de evaluare a somnului, 
al unei clinici sau al unui spital. În cazul în care utilizați masca la domiciliu, în calitate de pacient unic, consultați Ghidul utilizatorului pentru instrucțiuni privind curățarea. Tehnologul este responsabil să se asigure că 
reprocesarea este efectuată în conformitate cu procedurile validate ResMed.

Mască1
Înlocuiți cu piese noi la 
schimbarea pacientului

Curățare

Număr de cicluri validat

Detergent anionic, slab alcalin  
(de ex. Alconox)

neodisher MediClean Forte

Dezinfectare termică
Manuală Aparat de spălare-dezinfectare (WD)

Măști integrale pentru 
față

Ultra Mirage Membrană valvă
15

Ultra Mirage NV −
Mirage Liberty Articulație pivotantă și tub admisie

20

Mirage Quattro −
Quattro FX2 −
Quattro FX NV −
Quattro Air2 −
Quattro Air NV −
AirFit F102 −

Măști nazale

Ultra Mirage NV Nasal −
15

Ultra Mirage II −
Mirage Activa LT −

20
Mirage Micro −
Mirage FX2 −
Swift FX Nano2 −
AirFit N102 −

Sisteme cu pernițe 
nazale

Mirage Swift II Tub scurt 15

Swift LT2 −

20Swift FX2 / Swift FX Bella2 −

AirFit P102 Clemă dispozitiv de fixare pe cap

1  Este posibil ca această mască să nu fie disponibilă în toate regiunile. Pentru detalii complete privind modul corect de utilizare a acestor măști, consultați Ghidul utilizatorului specific fiecărui produs în parte. Pentru o listă a pieselor de schimb disponibile pentru fiecare sistem de 
mască, verificați Ghidul de produs la adresa ResMed.com.

2 Include toate variantele de culoare (de ex. For Her) și pernuță pentru sistemul AirFit P10 for AirMini.
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Procedură de dezinfectare termică - Manual
1. Dezasamblare Dezasamblați masca respectând instrucțiunile din Ghidul utilizatorului1.

2. Curățare

1. Preparați o soluție din detergent anionic, slab alcalin, și apă2 conform instrucțiunilor producătorului. ResMed a validat următoarele:
• Alconox Concentrație 1% (10 g/l) Temperatură 30-55 °C

2. Înmuiați toate componentele măștii timp de 5-10 minute. Asigurați-vă că nu există bule de aer.
3. După timpul de înmuiere, păstrând componentele în soluție, curățați interiorul și exteriorul fiecărei componente folosind o perie cu peri moi, timp de 1 minut. Acordați o atenție deosebită 

fantelor și cavităților.
4. Clătiți componentele așa cum este indicat mai jos, sub jetul de apă2 la 20-60 °C prin contact direct cu toate suprafețele:

• Toate componentele (cu excepția 
dispozitivului de fixare pe cap)

Clătire timp de 30-60 secunde

• Dispozitiv de fixare pe cap Clătire timp de 1 minut, în timp ce se stoarce în mod repetat

3. Verificare și uscare
1. Verificați și, dacă este cazul, repetați toți pașii de la secțiunea [2. Curățare] până când acestea sunt curate la controlul vizual.3

2. Stoarceți dispozitivul de fixare pe cap pentru a elimina apa în exces.
3. Lăsați componentele să se usuce la aer, ferite de lumina directă a soarelui.4

4. Dezinfectare

1. Înmuiați componentele măștii într-o baie de apă fierbinte2 folosind una dintre următoarele combinații temperatură-timp.
• 70 °C timp de 100 de minute, SAU
• 75 °C timp de 30 de minute, SAU
• 80 °C timp de 10 de minute, SAU
• 90-93 °C timp de 1 până la 10 minute

2. Stoarceți dispozitivul de fixare pe cap pentru a elimina apa în exces.
3. Lăsați componentele să se usuce la aer, ferite de lumina directă a soarelui.

5. Inspecție Efectuați o inspecție vizuală a fiecărei componente a măștii. În cazul constatării oricărei deteriorări vizibile a unei componente a măștii (crăpare, fisurare, rupturi etc.), componenta respectivă a 
măștii trebuie eliminată și înlocuită. Componentele din silicon pot prezenta o ușoară decolorare, considerată acceptabilă.

6. Reasamblare Reasamblați masca în conformitate cu instrucțiunile din Ghidul utilizatorului.

7. Depozitare și transport Pentru detalii referitoare la depozitare și transport, consultați Ghidul utilizatorului.
1 Dezasamblați articulația pivotantă de pe tubul scurt pentru Swift FX, Swift FX Nano, AirFit P10 și AirFit N10.
2 Pentru toți pașii de curățare, clătire și dezinfectare, folosiți apă potabilă de calitate. În cazul în care reglementările locale conțin prevederi legate de calitatea apei pentru reprocesarea dispozitivelor medicale, aceste prevederi trebuie să fie respectate.
3 Nerespectarea indicației de a curăța componenta măștii conform instrucțiunilor, poate conduce la o dezinfectare necorespunzătoare.
4 Uscarea nu este necesară în cazul în care dezinfectarea termică este realizată imediat.
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Procedură de dezinfectare termică - Aparat de spălare-dezinfectare
1. Dezasamblare Dezasamblați masca respectând instrucțiunile din Ghidul utilizatorului.1 

2. Aparat de spălare-
dezinfectare

1. Înmuiați componentele măștii într-o baie de clătire cu 5 litri de apă rece de la robinet2 timp de 1 minut. Asigurați-vă că nu există bule de aer pe componente.
2. Clătiți fiecare componentă sub un jet de apă rece de la robinet2 timp de 30 de secunde. Asigurați-vă că suprafețele interne sunt purjate.
3. Transferați componentele într-un aparat de spălare-dezinfectare3 conform cu prevederile seriei ISO 15883. Componentele trebuie să fie orientate astfel încât să se asigure un drenaj eficient.
4. Configurați aparatul de spălare-dezinfectare folosind următoarele setări: 

Fază/Stadiu Interval de 
recirculare (minute)

Temperatură (°C) Detergent

Pre-spălare 4 Rece -

Spălare 10 43-60 2-10 ml/l (0,2-1%) neodisher MediClean Forte 

Neutralizare 6 43-60 1-2 ml/l (0,1-0,2%) neodisher Z

Clătire finală 3 43-60 -

Dezinfectare termică 5-10 90-93 -

3. Verificare și uscare
1. Verificați și, dacă este cazul, repetați toți pașii de la secțiunea [2. Aparat de spălare-dezinfectare] până când acestea sunt curate la controlul vizual.4

2. Stoarceți dispozitivul de fixare pe cap pentru a elimina apa în exces.
3. Lăsați componentele să se usuce la aer, ferite de lumina directă a soarelui.

4. Inspecție Efectuați o inspecție vizuală a fiecărei componente a măștii. În cazul constatării oricărei deteriorări vizibile a unei componente a măștii (crăpare, fisurare, rupturi etc.), componenta respectivă a 
măștii trebuie eliminată și înlocuită. Componentele din silicon pot prezenta o ușoară decolorare, considerată acceptabilă.

5. Reasamblare Reasamblați masca în conformitate cu instrucțiunile din Ghidul utilizatorului.

6. Depozitare și transport Pentru detalii referitoare la depozitare și transport, consultați Ghidul utilizatorului.
1 Dezasamblați articulația pivotantă de pe tubul scurt pentru Swift FX, Swift FX Nano, AirFit P10 și AirFit N10.
2 Pentru toți pașii de curățare, clătire și dezinfectare, folosiți apă potabilă de calitate. În cazul în care reglementările locale conțin prevederi legate de calitatea apei pentru reprocesarea dispozitivelor medicale, aceste prevederi vor fi respectate.
3 Pentru componentele cu tub/tubulatură scurt(ă), de ex. cadrul AirFit P10, este necesar un suport/rastel de încărcare a aparatului de spălare-dezinfectare prevăzut cu duze de pulverizare/injectare, pentru a facilita debitul de apă prin tubulatura măștii
4 Nerespectarea indicației de a curăța componenta măștii conform instrucțiunilor poate conduce la o dezinfectare necorespunzătoare.
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 AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII GENERALE
• Respectați întotdeauna instrucțiunile de curățare și dezinfectare. Anumite produse de curățare pot deteriora masca, componentele și funcționarea acestora, sau pot lăsa vapori reziduali 

dăunători. Orice abatere de la procedurile descrise în prezentul ghid, inclusiv depășirea numărului maxim de cicluri specificat, poate avea un efect negativ asupra măștii și, în consecință, 
asupra siguranței sau calității tratamentului.

• Componentele măștii nu trebuie sterilizate prin autoclavizare sau cu gaz oxid de etilenă.
• La utilizarea de detergenți, dezinfectanți sau echipamente, respectați întotdeauna instrucțiunile producătorului. În caz de conflict, acest ghid are prioritate.
• Respectați întotdeauna practicile de operare în siguranță, inclusiv în ceea ce privește utilizarea echipamentului individual de protecție (EIP), după caz. Pentru detalii suplimentare, consultați 

instrucțiunile de siguranță ale producătorului.


