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Ez az útmutató a több páciensen használt Fisher & Paykel Vitera™ teljes arcos maszkhoz szolgál kórházi vagy egyéb klinikai környezetben, ahol az egyes 
páciensek között végre kell hajtani az eszköz megfelelő fertőtlenítését/sterilizálását. Ha Ön otthon, egyetlen páciensként használja a maszkot, akkor 
tekintse át a maszk használati utasításának „Maszkjának otthoni tisztítása” c. szakaszát. 
Megjegyzés: Csak az alábbi táblázatban felsorolt Vitera maszkkomponenseket validálták ezeknek az utasításoknak megfelelően a páciensek közötti újrafeldolgozásra
 

Maszkkomponensek

Az egyes páciensek 
között cserélje ki 
újakra ezeket a 

komponenseket

Hővel történő fertőtlenítés
Az EN ISO 15883 szabványnak megfelelően a fertőtlenítési hőmérséklet 

bizonytalanságának tartománya 0 °C és +5 °C közé esik. Kémiai fertőtlenítés Sterilizálás

Validált 
ciklusszám

1 perc 90 °C (194 °F) 
hőmérsékleten

10 perc 80 °C (176 °F) 
hőmérsékleten

30 perc 75 °C (167 °F) 
hőmérsékleten

CIDEX® OPA1, MetriCide™ 
OPA Plus2 vagy 

Rapicide® OPA/283. Sterrad®4. 

F&P Vitera teljes arcos maszk Könyök    - - 20

F&P Vitera fejszerelvény    - - 20

Validált fertőtlenítési és sterilizálási eljárások

Használat helye Letörléssel vagy ivóvízzel történő leöblítéssel távolítson el minden nagyobb szennyeződést a maszkról.

Szétszerelés Szerelje szét a maszkot a Vitera használati és ápolási útmutató Szétszerelés a tisztításhoz és Speciális össze-/szétszerelés c. részei utasításainak megfelelően.

Tisztítás

A maszkot mindig megfelelően meg kell tisztítani a további feldolgozás megkezdése előtt. Ennek elmulasztása esetén a fertőtlenítés/sterilizálás hatástalan lehet.

A maszk tisztítása

A maszk minden újrafelhasználható alkatrészét áztassa enyhén lúgos, anionos tisztítószer, pl. Alconox5 oldatába a gyártó utasításainak megfelelően (1%-os koncentráció és 50 °C 
mellett, 10 percig), biztosítva, hogy egyáltalán ne legyenek légbuborékok az eszköz felületén. Puha nem fém kefe (pl. közepesen kemény fogkefe) segítségével addig dörzsölje 
erősen a maszk alkatrészeit, amíg azok szemmel láthatólag tiszták nem lesznek, de ez 10 másodpercnél ne tartson kevesebb ideig. Fordítson kiemelt figyelmet a résekre, üregekre és 
sarkokra, például a szilikontömítés és a műanyag ház közti illeszkedésre. Utána a leöblítést úgy végezze, hogy az eszközt előbb 5 liter ioncserélt vízbe meríti, majd a vizet legalább 
10 másodpercig keveri. Ismételje meg a leöblítést.

A fejszerelvény 
tisztítása

A fejszerelvényt áztassa enyhén lúgos, anionos tisztítószer, pl. Alconox oldatába a gyártó utasításainak megfelelően (1%-os koncentráció és 50 °C mellett, 10 percig), biztosítva, 
hogy egyáltalán ne legyenek légbuborékok az eszköz felületén. Puha nem fém kefe (pl. közepesen kemény fogkefe) segítségével addig súrolja a fejszerelvényt és a kapcsokat, amíg 
azok szemmel láthatólag tiszták nem lesznek, de ez 30 másodpercnél ne tartson kevesebb ideig. Fordítson kiemelt figyelmet a résekre, üregekre és sarkokra. Folyó víz alatt öblítse 
le legalább 30 másodpercig, szakaszosan kicsavarva a szövetet. Legalább 30 másodpercig merítse 5 liter ioncserélt vízbe, és közben mozgassa és nyomja többször össze. Ismételje 
meg a vízbe merítve végzett öblítést. Szükség szerint addig ismételje a vízbe merítve végzett öblítést, amíg a tisztítószer összes maradéka távozik.

Szárítás A folytatás előtt gondoskodjon a maszk komponenseinek alapos megszárításáról; ehhez hagyja közvetlen napfénytől védett helyen, levegőn megszáradni a komponenseket. Ennek elmulasztása esetén a kémiai 
fertőtlenítés/sterilizálás hatástalan lehet.



A Vitera a Fisher & Paykel Healthcare védjegye.
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1. A termék az Advanced Sterilization Products terméke, amely a Johnson & Johnson csoporthoz tartozó Ethicon Inc. vállalat osztálya.
2. A Metrex™ Research, LLC. terméke.
3. A Medivators Inc. terméke.
4. A termék az Advanced Sterilization Products terméke, amely a Johnson & Johnson csoporthoz tartozó Ethicon Inc. vállalat osztálya.
5. Az Alconox Inc. terméke.

Fertőtlenítés és sterilizálás

Hővel történő fertőtlenítés Kémiai fertőtlenítés Sterilizálás

Az összes újrafeldolgozható komponens esetén:

Végezzen fertőtlenítési ciklust automata mosó-fertőtlenítő 
berendezésben a jelen útmutató előlapján feltüntetett 
valamelyik idő/hőmérséklet kombinációt alkalmazva. 
Ezek az idő/hőmérséklet kombinációk teljesítik az EN ISO 
15883 szabvány előírásait, és egyenértékűek a vegetatív 
mikroorganizmusok ismert termikus inaktivációs kinetikája 
vonatkozásában, A0 = 600 érték mellett.

- -

Szárítás Az összes alkatrészt hagyja levegőn megszáradni, közvetlen napfénytől védett helyen.

Ellenőrzés Minden egyes használat után ellenőrizze a maszkot, hogy nem sérült-e meg. Ha a maszk valamelyik komponensén bármilyen nyilvánvaló sérülés látható, akkor az érintett komponenst ki kell 
dobni, és pótolni kell. Újrafeldolgozást követően bizonyos fokú elszíneződés fordulhat elő; ez elfogadható.

Ismételt összeszerelés Szerelje össze a maszkot a Vitera használati és ápolási útmutató A maszk összeszerelése és Speciális össze-/szétszerelés c. részei utasításainak megfelelően.

Tárolás Gondoskodjon róla, hogy a maszk teljesen száraz legyen, mielőtt tárolná. A maszk tiszta körülmények között, közvetlen napfénytől védve tárolandó. Tárolási hőmérséklet: –20 °C … 50 °C 
(–4 °F … 122 °F).

Általános „vigyázat” 
és „figyelem” szintű 
figyelmeztetések

A fenti utasítások validálva lettek, mint amelyek alkalmasak a maszk ismételt használatra való előkészítésére. A Fisher & Paykel Healthcare semmiféle eltérést nem javasol az újrafeldolgozás 
javasolt módszerétől. Az alábbi műveletek tönkretehetik vagy károsíthatják a maszkot, és megrövidíthetik élettartamát.
• Ne vasalja a fejszerelvényt
• Ne használjon a maszk tisztításához olyan termékeket, amelyek alkoholt, antibakteriális szert, antiszeptikus szert, fehérítőszert, klórt vagy nedvesítőt tartalmaznak.
• Ne tisztítsa a maszkot mosogatógépben. 

Megjegyzés: Ha Fisher & Paykel Healthcare maszkja meggyengül vagy megreped, ne használja tovább, hanem haladéktalanul cserélje ki.


