
Ръководство за дезинфекция и стерилизация

www.fphcare.com

Това ръководство е предназначено за използване от множество пациенти на маската за цяло лице Fisher & Paykel Vitera™ в болницата или в други клинични условия, където между различните пациенти трябва да  
се направи правилна дезинфекция/стерилизация на изделието. Ако маската се използва само от един пациент вкъщи, моля направете справка с инструкциите за употреба на маската Ви в „Почистване на Вашата  
маска вкъщи“. 
Забележка: Само компонентите на маската Vitera, изброени в таблицата по-долу, са валидирани съгласно тези инструкции за повторна обработка между пациентите
 

Компоненти на маската
Между различните пациенти 
заменяйте тези части с нови

Термична дезинфекция
В съответствие с EN ISO 15883, диапазонът на несигурност за температурата 

на дезинфекция е -0 °C и +5 °C Химическа дезинфекция Стерилизация

Валидиран брой 
цикли1 мин. при 90 °C (194 °F) 10 мин. при 80 °C (176 °F) 30 мин. при 75 °C (167 °F)

CIDEX® OPA1, MetriCide™ OPA Plus2 
или Rapicide® OPA/283. Sterrad®4. 

F&P Vitera маска за цяло лице Коляно    - - 20

Колани за закрепване F&P Vitera    - - 20

Валидирани процедури за дезинфекция и стерилизация

За употреба Отстранете всякакви големи замърсявания върху маската, като я забършете или изплакнете в питейна вода.

Разглобяване Разглобете маската съгласно инструкциите „Разглобяване за почистване“ и „Сглобяване/разглобяване за напреднали“, дадени в Ръководството за употреба и грижа на Vitera.

Почистване

Преди да се предприеме по-нататъшна повторна обработка, маските трябва винаги да се почистват добре; ако не направите това, може да се стигне до неефективна дезинфекция/стерилизация.

Почистване на маската

Накиснете всички части на маската, които подлежат на повторна обработка, в разтвор на леко алкален, анионен детергент, като напр. Alconox5, според инструкциите на производителя (при 1% концентрация и 50 °C за 10 мин.), като се 
уверите, че по повърхността на изделието няма въздушни мехурчета. Като използвате мека неметална четка (напр. средно твърда четка за зъби), щателно изчеткайте частите на маската, докато не е видимо чиста, но в продължение на 
не по-малко от 10 секунди. Обърнете специално внимание на процепите, кухините и ъглите, като например съединението между силиконовото уплътнение и пластмасовия корпус. Изплакнете, като потопите в 5 литра деминерализирана 
вода и разклатите за поне 10 секунди. Повторете изплакването.

Почистване на колана за 
закрепване

Накиснете всички части на колана за закрепване в разтвор на леко алкален, анионен детергент, като напр. Alconox, според инструкциите на производителя (при концентрация 1% и 50 °C за 10 минути), като се уверите, че по повърхността 
на изделието няма въздушни мехурчета. Като използвате мека неметална четка (напр. средно твърда четка за зъби), щателно изчеткайте колана за закрепване и клипсите, докато не са видимо чисти, но в продължение на не по-малко 
от 10 секунди. Обърнете специално внимание на цепките, кухините и ъглите. Изплакнете колана за закрепване под течаща вода за най-малко 30 секунди, като периодично изстисквате тъканта. Потопете в 5 литра деминерализирана 
вода, като разклащате и изстисквате за поне 30 секунди. Повторете изплакването чрез потапяне. Повтаряйте колкото е необходимо изплакването чрез потапяне, за да е сигурно, че всички остатъци от детергента са отстранени.

Подсушаване Уверете се, че компонентите на маската са напълно подсушени, преди да продължите и да оставите да изсъхне на въздух, но не на директна слънчева светлина. Ако не направите това, може да се стигне до неефективна химическа дезинфекция/стерилизация



Vitera е търговска марка на Fisher & Paykel Healthcare.
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5. Продукт на Alconox Inc.

Дезинфекция или стерилизация

Термична дезинфекция Химическа дезинфекция Стерилизация

За всички компоненти, подлежащи на повторна обработка:

Пуснете цикъл за дезинфекция в автоматичен уошер/дезинфектор, като използвате една 
от комбинациите време/температура, показани на челната страница на това указание. Тези 
комбинации време/температура отговарят на EN ISO 15883 и са еквивалентни по отношение 
на известната кинетика на термична дезактивация на вегетативни микроорганизми, 
отговарящи на A0 от 600.

- -

Подсушаване Оставете компонентите да изсъхнат на въздух, но не на пряка слънчева светлина.

Преглед Преди всяка употреба преглеждайте маската за влошаване на нейното състояние. Ако има видимо влошаване на състоянието на компонент на маската, той трябва да се изхвърли и подмени. След повторна обработка може да се появи някакво обезцветяване и това е 
приемливо.

Повторно сглобяване Сглобете отново маската съгласно инструкциите „Сглобяване на маската“ и „Сглобяване/разглобяване за напреднали“, дадени в Ръководството за употреба и грижа на Vitera.

Съхранение Преди съхранение се уверете, че маската е напълно суха. Съхранявайте при чисти условия и далеч от пряка слънчева светлина. Температура на съхранение: -20 °C до 50 °C (-4 °F до 122 °F).

Общи предупреждения и предпазни 
мерки

Инструкциите, предоставени по-горе са валидирани като ефикасни за подготвянето на маските за повторна употреба. Fisher & Paykel Healthcare не препоръчва никакви отклонения от препоръчания метод за повторна обработка. Следните действия може да влошат 
състоянието или да повредят маската и да скъсят живота й:
• Не гладете колана за закрепване.
• Не почиствайте маската с продукти, съдържащи спирт, антибактериални средства, антисептик, белина, хлор или овлажнител.
• Не мийте маската в съдомиялна машина. 

Забележка. Ако Вашата маска Fisher & Paykel Healthcare намали действието си или се напука, прекратете употребата й и веднага потърсете замяна.


