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Tyto pokyny jsou určeny pro případ, že se celoobličejová maska Fisher & Paykel Vitera™ používá v nemocnici nebo v jiných klinických prostředích pro 
více pacientů, kdy je nutno masku po každém pacientovi důkladně vydezinfikovat/sterilizovat. Pokud masku používáte doma jen pro sebe, prostudujte  
si pokyny ke své masce uvedené v části „Čištění masky doma“.  
Poznámka: Uvedení do znovupoužitelného stavu mezi jednotlivými pacienty podle těchto pokynů bylo ověřeno pouze u součástí masky Vitera uvedených v tabulce níže. 
 

Součásti masky

Mezi použitími u 
jednotlivých pacientů 
nahraďte následující 

součásti novými:

Tepelná dezinfekce
V souladu s normou EN ISO 15883 je rozsah nejistoty 

u dezinfekční teploty -0 °C až +5 °C. Chemická dezinfekce Sterilizace

Validovaný 
počet cyklů1 min při 90 °C (194 °F) 10 min při 80 °C (176 °F) 30 min při 75 °C (167 °F)

CIDEX® OPA1, MetriCide™ 
OPA Plus2 nebo 

Rapicide® OPA/283. Sterrad®4. 

Celoobličejová maska F&P Vitera Úhlová spojka    - - 20

Hlavová část masky F&P Vitera    - - 20

Validované postupy dezinfekce a sterilizace

Místo použití Odstraňte veškeré hrubé nečistoty z masky otřením nebo opláchnutím pitnou vodou.

Rozebrání Rozeberte masku podle pokynů v částech „Rozebrání masky při čištění“ a „Podrobné pokyny k sestavení/rozebrání masky“ v Návodu k použití a péči k masce Vitera.

Čištění

Před dalším uvedením do znovupoužitelného stavu je nutno masku vždy řádně vyčistit. V opačném případě může být následná dezinfekce/sterilizace neúčinná.

Vyčištění masky

Všechny opakovaně zpracovatelné části masky namočte do roztoku mírně zásaditého aniontového saponátu, např. Alconox5, podle pokynů výrobce (koncentrace 1 %, 
teplota 50 °C, doba 10 minut) a ujistěte se, že na povrchu prostředku nejsou vzduchové bubliny. Pomocí měkkého nekovového kartáče (např. kartáčku na zuby se 
střední tvrdostí) důkladně kartáčujte součásti masky, dokud nebudou viditelně čisté, nejméně však po dobu 10 sekund. Zvýšenou pozornost věnujte spárám, dutinám 
a rohům, jako je například spoj mezi silikonovým těsněním a plastovým pouzdrem. Opláchněte ponořením do 5 litrů demineralizované vody a protřepáváním po dobu 
minimálně 10 sekund. Oplachování opakujte.

Vyčištění hlavového 
dílu

Hlavový díl namočte do roztoku mírně zásaditého aniontového saponátu, např. Alconox, podle pokynů výrobce (koncentrace 1 %, teplota 50 °C, doba 10 minut) a 
ujistěte se, že na povrchu prostředku nejsou vzduchové bubliny. Pomocí měkkého nekovového kartáče (např. kartáčku na zuby se střední tvrdostí) kartáčujte hlavový 
díl a přezky, dokud nebudou viditelně čisté, nejméně však po dobu 30 sekund. Zvýšenou pozornost věnujte spárám, dutinám a rohům. Oplachujte pod tekoucí vodou 
po dobu minimálně 30 sekund, přičemž tkaninu vždy po chvilce vyždímejte. Opláchněte ponořením do 5 litrů demineralizované vody a střídavým protřepáváním a 
ždímáním po dobu minimálně 30 sekund. Opláchnutí ponořením opakujte. Opláchnutí ponořením podle potřeby opakujte, aby se odstranily veškeré zbytky saponátu.

Sušení Než budete pokračovat, ujistěte se, že součásti masky jsou zcela suché poté, co jste je nechali na vzduchu oschnout mimo dosah přímých slunečních paprsků. V opačném případě může být 
následná chemická dezinfekce nebo sterilizace neúčinná.
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Dezinfekce nebo sterilizace

Tepelná dezinfekce Chemická dezinfekce Sterilizace

U všech součástí, které lze uvést do znovupoužitelného stavu:

Nechte proběhnout dezinfekční cyklus v automatické myčce–
dezinfektoru za použití jedné z kombinací doby a teploty 
uvedených na přední straně této příručky. Tyto kombinace 
doby a teploty jsou v souladu s normou EN ISO 15883 a jsou 
ekvivalentní, pokud jde o známou kinetiku tepelné inaktivace 
vegetativních mikroorganismů, přičemž splňují třídu A0 ze 600.

- -

Sušení Všechny součásti nechte oschnout na vzduchu mimo dosah přímých slunečních paprsků.

Kontrola Před každým použitím zkontrolujte, zda maska není opotřebená. Pokud je zřejmé jakékoli viditelné opotřebení masky, příslušnou součást masky zlikvidujte a vyměňte ji za novou. Po uvedení 
do znovupoužitelného stavu může být patrné určité vyblednutí nebo určitá změna barvy, což je přijatelné.

Opětovné sestavení Masku znovu sestavte podle pokynů v částech „Sestavení masky“ a „Podrobné pokyny k sestavení/rozebrání masky“ v Návodu k použití a péči k masce Vitera.

Skladování Maska musí být před uložením zcela suchá. Skladujte ji v čistém prostředí mimo dosah přímých slunečních paprsků. Skladovací teplota: -20 °C až 50 °C (-4 °F až 122 °F).

Obecné výstrahy a upozornění

Bylo ověřeno, že výše uvedené pokyny umožňují uvést masku do znovupoužitelného stavu. Společnost Fisher & Paykel Healthcare žádá uživatele, aby se nijak neodchylovali od doporučené 
metody pro uvedení masky do znovupoužitelného stavu. Následující úkony mohou masku poškodit nebo opotřebit, a zkrátit tak její životnost:
• Hlavovou část nežehlete.
• Masku nečistěte přípravky obsahujícími alkohol, antibakteriální činidla, antiseptická činidla, bělidlo, chlór nebo zvlhčovače.
• Masku nemyjte v myčce nádobí. 

Poznámka: Pokud dojde k zeslabení či popraskání masky Fisher & Paykel Healthcare, přestaňte ji používat a ihned si vyžádejte náhradní masku.


