Guia de Desinfecção de Alto Nível
Este guia destina-se à utilização de Máscaras Fisher & Paykel Healthcare por vários pacientes em hospitais ou outros ambientes clínicos onde a desinfecção
apropriada do instrumento deve ocorrer quando utilizado por vários pacientes. Se você for o único usuário da máscara em seu domicílio, consulte as instruções
da máscara em “limpeza da máscara em casa”.

Desinfecção
térmica

CIDEX® OPA

Autoclave

Sterrad®
100S & 100NX

Sporox® II

Coloque as peças de
molho em
água quente.

Siga as instruções do
fabricante para proceder à
desinfecção de alto nível.
Imerja em 20 °C (68 °F).
Enxágue bem em
água potável.

Autoclave por
deslocamento de gravidade
a 121 °C (250 °F). Coloque
os componentes em uma
bolsa de esterilização.

Seque completamente
antes de desinfetar. Siga
as instruções do fabricante
para o Sistema de
Esterilização Sterrad® 100S
ou 100NX.

Siga as instruções do
fabricante para proceder à
desinfecção de alto nível.
Imerja em 20 °C (68 °F).
Enxágue bem em água
potável.

Consulte o verso para mais informações.

Zest™

F&P
Q
F&P Lady Zest™ Q
Máscara nasal

(excluindo a Almofada de Espuma
e o Difusor)

Zest™

Máscara nasal

(excluindo a Almofada de Espuma)

FlexiFit™ 405/406/407
Máscara nasal

(excluindo a Almofada de
Espuma e o Difusor)

Aclaim®2
Máscara nasal

(excluindo a Almofada de
Espuma e o Difusor)

Forma™
Máscara Facial Total

(excluindo a Almofada de Espuma)

FlexiFit 432
Máscara Facial Total

(excluindo a Almofada de Espuma)

FlexiFit 431
Máscara Facial Total

Opus™360
Máscara Nasal Direta

(excluindo a Estrutura da Máscara)

Oracle™
Máscara Oral



100S

10 minutos a 80 °C (176 °F)



30 minutos a 70 °C (158 °F)



30 minutos a 70 °C (158 °F)



30 minutos a 70 °C (158 °F)



30 minutos a 70 °C (158 °F)



30 minutos a 75 °C (167 °F)



30 minutos a 75 °C (167 °F)



30 minutos a 75 °C (167 °F)



10 minutos a 80 °C (176 °F)




Deixe de molho por
12 minutos



Exposição de 15 minutos





Deixe de molho por
30 minutos

Exposição de 30 minutos.
Observação: Não
autoclave o Flexitube




Deixe de molho
por 60 minutos



Deixe de molho por 3 horas



Deixe de molho
por 30 minutos



Deixe de molho
por 30 minutos

Isenção de responsabilidade: É responsabilidade do usuário classificar qualquer
divergência relacionada aos métodos de reprocessamento recomendados.
Para mais informações, contate o seu distribuidor local da Fisher & Paykel Healthcare.

100S

100S



Deixe de molho por 6 horas



Deixe de molho por 6 horas

100S & 100NX

Deixe de molho
por 30 minutos

Advertências e Precauções Gerais
• Não utilize ferro de passar na touca de fixação, pois o material é sensível ao calor e
pode ser danificado.
• Não limpar a máscara com produtos que contenham álcool, agentes antibacterianos,
antissépticos, alvejantes, cloro ou hidrantes.
• Não seque ou armazene a máscara em luz solar direta.
• Não lavar a máscara em lavadoras de louça.
• Os procedimentos descritos acima podem deteriorar ou danificar a máscara,
diminuindo sua vida útil. Se a sua Máscara Fisher & Paykel Healthcare se deteriorar ou
quebrar, suspenda a utilização e solicite a substituição imediata.

www.fphcare.com

100S

Deixe de molho por
30 minutos



100S



100S

Exposição de 30 minutos

Exposição de 30 minutos

100S



Deixe de molho
por 30 minutos

Como limpar a touca de fixação
A touca de fixação não exige desinfecção. É aceitável lavá-la minuciosamente na troca
entre pacientes.
1. Lave a touca de fixação à mão com sabão. Não deixe de molho por período maior que
10 minutos.
2. Enxágue bem em água corrente e deixe secar ao abrigo do sol.
Componentes que não podem ser desinfetados
Os seguintes componentes não devem ser desinfetados e devem ser substituídos quando
utilizados entre pacientes:
• Almofada de Espuma
• Difusores
• Estrutura da Máscara

Procedimentos de Desinfecção de Alto Nível
Validados
Sua Máscara Fisher & Paykel Healthcare vem pronta para ser utilizada. Para reutilizá-la entre pacientes, escolha um dos procedimentos abaixo.
Todas as máscaras foram validadas para resistirem a 20 ciclos.

PROCEDIMENTOS
Desinfecção
térmica

CIDEX® OPA
a 20 °C (68 °F)

Autoclave

Autoclave por deslocamento de
gravidade a 121 °C (250 °F)

Sterrad® 100S &
100NX

Sporox® II
a 20 °C (68 °F)

Desmontagem

Desmontar a máscara de acordo com as Instruções de Uso da máscara relevante.

Limpeza e
Secagem

Limpe todas as superfícies da máscara e componentes com uma escova macia e sabão.  Assegure-se de que toda a sujidade visível tenha sido removida.  
Enxágue meticulosamente em água corrente para remover o sabão.
Permita que todos os componentes da máscara sequem completamente ao ar livre e ao abrigo da luz solar direta, antes de prosseguir com a
Desinfecção de Alto Nível.
QUALQUER FALHA NO PROCESSO DE LIMPEZA DA MÁSCARA PODE RESULTAR EM DESINFECÇÃO INADEQUADA.

Desinfecção de
Alto Nível e
Secagem

1.  Utilizando um Sistema
de Desinfecção com
Água Quente, imerja os
componentes da máscara que
podem ser desinfetados.

1.  Imerja os componentes da
máscara que podem ser
desinfetados em Solução
CIDEX® OPA de acordo com as
instruções do fabricante.

1. Coloque os componentes
da máscara que podem ser
desinfetados em uma bolsa
de esterilização, conforme as
instruções para a autoclave.

Consulte o verso para
obter os tempos validados
e apropriados para cada
máscara.

2. Coloque-os na autoclave pelo
tempo necessário.

Consulte o verso para obter
as temperaturas e tempos
validados e apropriados para
cada máscara.
2. Ao término, remova os
componentes da máscara do
Sistema de Desinfecção com
Água Quente.
3. Permita que os componentes
da máscara sequem
completamente ao abrigo
do sol.

2. Enxágue os componentes da
máscara minuciosamente em
água corrente.
3. Permita que os componentes
da máscara sequem
completamente ao abrigo do
sol.

Consulte o verso para
obter os tempos validados
e apropriados para cada
máscara.
3. Retire os componentes da
autoclave.
4. Armazene em local limpo.

4. Armazene em local limpo.

4. Armazene em local limpo.

1.  Embale os componentes
da máscara antes da
esterilização, conforme
descrito nas instruções do
fabricante para o Sistema de
Esterilização Sterrad® 100S
ou 100NX.  

1.  Imerja os componentes da
máscara que podem ser
desinfetados em Solução
Sporox® II de acordo com as
instruções do fabricante.

3. Remova os componentes
do Sistema de Esterilização
Sterrad® 100S ou 100NX.

4. Armazene em local limpo.

Consulte o verso para
obter os tempos validados
2. Desinfete a máscara de
e apropriados para cada
acordo com as instruções do
máscara.
fabricante para o Sistema de
2. Enxágue os componentes da
®
Esterilização Sterrad 100S ou
máscara minuciosamente em
100NX.
água corrente.
Consulte o verso para obter
3. Permita que os componentes
o sistema adequado de
da máscara sequem
Esterilização Sterrad® para
completamente ao abrigo do
máscara.
sol.
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4. Armazene em local limpo.

Inspeção

Antes de cada utilização: Inspecione a máscara quanto à deterioração. Em caso de deterioração visível de algum componente da máscara, descarte e
substitua-o. É aceitável algum grau de descoloração após o reprocessamento.

Remontagem

Monte a máscara novamente de acordo com as Instruções de Utilização de cada máscara.

Embalagem e
Armazenamento

Não exponha a máscara à luz solar direta. Armazene em local limpo.
Temperatura de armazenamento: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F).

CIDEX e STERRAD são marcas registradas da Johnson & Johnson.

www.fphcare.com

