
Slovenčina 1

Návod na dezinfekciu Len na klinické použitie

Tento návod je určený pre opakované používanie systémov celotvárovej masky, nosnej masky alebo nosných vankúšikov („masky“) ResMed pre viacerých pacientov v spánkovom laboratóriu, klinike alebo 
v nemocnici. Ak ste výlučným používateľom masky v domácom prostredí, pokyny na čistenie nájdete v používateľskej príručke. Obsluha má za úlohu zabezpečiť, aby sa regenerácia vykonávala v súlade so 
schválenými postupmi spoločnosti ResMed.

Maska1
Vymeňte za nové diely medzi 

pacientmi

Čistenie

Overený počet cyklov

Mierny alkalický aniónový čistiaci 
prostriedok (napr. Alconox)

neodisher MediClean Forte

Tepelná dezinfekcia
Manuálna Umývacie a dezinfekčné 

zariadenie (WD)

Celotvárové masky

Ultra Mirage Membrána ventilu
15

Ultra Mirage NV −
Mirage Liberty Kĺb a vstupná trubica

20

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

Nosné masky

Ultra Mirage NV Nasal −
15

Ultra Mirage II −
Mirage Activa LT −

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

Systémy nosných 
vankúšikov

Mirage Swift II Krátka hadička 15
Swift LT2 −

20Swift FX2/Swift FX Bella2 −
AirFit P102 Spona hlavovej súpravy

1  Táto maska nemusí byť k dispozícii vo všetkých regiónoch. Podrobné informácie o správnom používaní týchto masiek nájdete v príslušnej používateľskej príručke. Zoznam dostupných náhradných dielov pre každý systém masky nájdete v príslušnej používateľskej príručke na stránke 
ResMed.com.

2 Zahŕňa všetky farebné varianty (napr. For Her) a vankúšik pre AirFit P10 for AirMini.
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Postupy tepelnej dezinfekcie – manuálne
1. Rozobratie Masku rozoberte podľa pokynov v používateľskej príručke1.

2. Čistenie

1. Vytvorte roztok mierne alkalického aniónového čistiaceho prostriedku a vody2 podľa pokynov výrobcu. Spoločnosť ResMed schválila nasledujúce:
• Alconox Koncentrácia 1 % (10 g/l) Teplota 30 – 55 °C

2. Namočte všetky súčasti masky na 5 až 10 minút. Uistite sa, že sa v roztoku nenachádzajú žiadne vzduchové bubliny.
3. Po uplynutí času namočenia čistite vnútornú a vonkajšiu časť každej súčasti kefkou s mäkkými štetinami počas 1 minúty, pričom súčasti nechajte ponorené v roztoku. Osobitnú pozornosť 

venujte štrbinám a dutinám.
4. Súčasti opláchnite nasledujúcim spôsobom pod tečúcou vodou2 pri teplote 20 – 60 °C pri priamom kontakte so všetkými povrchmi:

• Všetky súčasti (okrem hlavovej súpravy) Oplachovanie v trvaní 30 – 60 sekúnd
• Hlavová súprava Oplachovanie v trvaní 1 minúty pri súčasnom opakovanom stláčaní

3. Kontrola a sušenie
1. Skontrolujte a v prípade potreby zopakujte všetky kroky v časti [2. Čistenie], kým nebudú všetky súčasti viditeľne čisté.3

2. Stláčaním hlavovej súpravy odstráňte prebytočnú vodu.
3. Súčasti nechajte voľne vyschnúť mimo priameho slnečného svetla.4

4. Dezinfekcia

1. Namočte súčasti masky do horúceho vodného kúpeľa2, pričom použite jednu z nasledujúcich kombinácií teploty a času.
• 70 °C na 100 minút ALEBO
• 75 °C na 30 minút ALEBO
• 80 °C na 10 minút ALEBO
• 90 – 93 °C na 1 až 10 minút

2. Stláčaním hlavovej súpravy odstráňte prebytočnú vodu.
3. Súčasti nechajte voľne vyschnúť mimo priameho slnečného svetla.

5. Kontrola Vykonajte vizuálnu kontrolu všetkých súčastí masky. Ak je viditeľné akékoľvek poškodenie nejakej súčasti masky (prasknutie, ošúchanie, trhliny atď.), danú súčasť masky treba zlikvidovať 
a vymeniť. Môže dôjsť k miernej zmene farby silikónových súčastí, čo je prijateľné.

6. Opätovné zostavenie Masku opätovne zložte podľa pokynov v používateľskej príručke.

7. Skladovanie a preprava Podrobné informácie o skladovaní a preprave nájdete v používateľskej príručke.
1 Odmontujte kĺb z krátkej hadičky pre modely Swift FX, Swift FX Nano, AirFit P10 a AirFit N10.
2 Pri všetkých krokoch čistenia, oplachovania a dezinfekcie používajte pitnú vodu. Ak miestne predpisy stanovujú požiadavky na kvalitu vody na regeneráciu zdravotníckych pomôcok, tieto požiadavky musia byť splnené.
3 Ak sa súčasti masky nevyčistia podľa uvedeného postupu, môže to viesť k nedostatočnej dezinfekcii.
4 Sušenie nie je potrebné, ak bezprostredne nasleduje tepelná dezinfekcia.



Slovenčina 3

Postup tepelnej dezinfekcie – umývacie a dezinfekčné zariadenie
1. Rozobratie Masku rozoberte podľa pokynov v používateľskej príručke.1 

2. Umývacie a dezinfekčné 
zariadenie

1. Namočte súčasti masky do kúpeľa studenej vody z vodovodu na oplachovanie s objemom 5 litrov2 na 1 minútu. Skontrolujte, či na súčastiach nie sú vzduchové bubliny.
2. Každú súčasť oplachujte pod studenou tečúcou vodou z vodovodu2 na 30 sekúnd. Zabezpečte prepláchnutie vnútorných povrchov.
3. Preneste súčasti do umývacieho a dezinfekčného zariadenia3, ktoré je v súlade s normou série ISO 15883. Súčasti by mali byť otočené tak, aby bol možný účinný odtok vody.
4. Na umývacom a dezinfekčnom zariadení nastavte tieto nastavenia: 

Fáza/stupeň Čas recirkulácie 
(v minútach)

Teplota (°C) Saponát

Predbežné umytie 4 Studená -

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

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

Záverečné oplachovanie 3 43 – 60 -

Tepelná dezinfekcia 5 – 10 90 – 93 -

3. Kontrola a sušenie
1. Skontrolujte a v prípade potreby zopakujte všetky kroky v časti [2. Umývacie a dezinfekčné zariadenie], kým nedosiahnete vizuálnu čistotu.4

2. Stláčaním hlavovej súpravy odstráňte prebytočnú vodu.
3. Súčasti nechajte voľne vyschnúť mimo priameho slnečného svetla.

4. Kontrola Vykonajte vizuálnu kontrolu všetkých súčastí masky. Ak je viditeľné akékoľvek poškodenie nejakej súčasti masky (prasknutie, ošúchanie, trhliny atď.), danú súčasť masky treba zlikvidovať 
a vymeniť. Môže dôjsť k miernej zmene farby silikónových súčastí, čo je prijateľné.

5. Opätovné zostavenie Masku opätovne zložte podľa pokynov v používateľskej príručke.

6. Skladovanie a preprava Podrobné informácie o skladovaní a preprave nájdete v používateľskej príručke.
1 Odmontujte kĺb z krátkej hadičky pre modely Swift FX, Swift FX Nano, AirFit P10 a AirFit N10.
2 Pri všetkých krokoch čistenia, oplachovania a dezinfekcie používajte pitnú vodu. Ak miestne predpisy stanovujú požiadavky na kvalitu vody na regeneráciu zdravotníckych pomôcok, tieto požiadavky musia byť splnené.
3 Pre komponenty s krátkou hadičkou, napr. rám AirFit P10, sa vyžaduje nosič/stojan na naloženie do umývacieho a dezinfekčného zariadenia, ktorý obsahuje vstrekovacie dýzy/injektory na uľahčenie prietoku vody cez hadičky masky.
4 Ak sa súčasti masky nevyčistia podľa uvedeného postupu, môže to viesť k nedostatočnej dezinfekcii.
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 VŠEOBECNÉ VAROVANIA A UPOZORNENIA
• Vždy dodržiavajte pokyny na čistenie a dezinfekciu. Niektoré čistiace prostriedky môžu poškodiť masku, jej časti a ich funkciu alebo zanechať škodlivé zvyškové výpary. Akékoľvek odchýlky 

od postupov uvedených v tejto príručke vrátane prekročenia uvedeného maximálneho počtu cyklov môžu mať nepriaznivý účinok na masku a následne aj na bezpečnosť alebo kvalitu liečby.
• Súčasti masky by sa nemali sterilizovať v autokláve alebo pomocou plynného etylénoxidu.
• Keď používate saponáty, dezinfekčné prostriedky alebo vybavenie, vždy dodržiavajte pokyny výrobcu. V prípade konfliktu majú prednosť pokyny uvedené v tejto príručke.
• Vždy dodržiavajte bezpečné prevádzkové postupy vrátane používania vhodných osobných ochranných pomôcok (OOP) podľa potreby. Podrobnejšie informácie nájdete v bezpečnostných 

pokynoch od výrobcu.


