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Šis vadovas skirtas ligoninėse ar kitose klinikinėse įstaigose naudojamai daugkartinei „Fisher & Paykel Vitera™“ viso veido kaukei, kai naudojant 
skirtingiems pacientams prietaisą reikia tinkamai dezinfekuoti / sterilizuoti. Jei kaukę naudojate vieni namuose, žr. kaukės naudotojo instrukcijų dalį 
„Kaukės valymas namuose“. 
Pastaba. Pakartotiniam apdorojimui pagal šias instrukcijas kitiems pacientams patvirtinti tik „Vitera“ kaukės komponentai
 

Kaukės komponentai

Skirtingiems 
pacientams šias dalis 
pakeiskite naujomis 

dalimis

Šiluminis dezinfekavimas
Pagal EN ISO 15883, dezinfekavimo temperatūros paklaidos 

diapazonas yra nuo –0 °C iki +5 °C
Cheminis 

dezinfekavimas Sterilizavimas

Patvirtintas 
ciklų skaičius

1 min. 90 °C (194 °F) 
temperatūroje

10 min. 80 °C (176 °F) 
temperatūroje

30 min. 75 °C (167 °F) 
temperatūroje

„CIDEX® OPA“1, 
„MetriCide™ OPA 

Plus“2 arba „Rapicide® 
OPA/28“3. „Sterrad®“4. 

„F&P Vitera“ viso veido kaukė Alkūnė    - - 20

„F&P Vitera“ galvos dirželiai    - - 20

Patvirtintos dezinfekavimo ir sterilizavimo procedūros

Naudojimo vieta Pašalinkite visus matomus nešvarumus nuo kaukės, nušluostydami arba nuskalaudami geriamuoju vandeniu.

Išrinkimas Išrinkite kaukę pagal instrukcijas, pateiktas „Vitera“ naudojimo ir priežiūros vadovo skyriuose „Išrinkimas prieš valant“ ir „Papildomi surinkimo / išrinkimo nurodymai“.

Valymas

Prieš pradedant pakartotinai apdoroti kaukes visada reikia tinkamai nuvalyti, to nepadarius dezinfekavimas / sterilizavimas gali būti neveiksmingas.

Kaukės valymas

Kartotiniam apdorojimui atsparias kaukės dalis pamirkykite švelniai šarminiame, anijoniniame ploviklyje, pvz., „Alconox5“, pagal gamintojo nurodymus (10 minučių 1 % 
koncentracijos ir 50 °C temperatūros tirpale), užtikrindami, kad įtaiso paviršiuje nebūtų jokių oro burbuliukų. Šepetėliu minkštais nemetaliniais šeriais (pvz., vidutinio 
standumo dantų šepetėliu) stipriai valykite kaukės dalis, kol neliks matomų nešvarumų, tačiau ne trumpiau nei 10 sekundžių. Ypatingą dėmesį skirkite plyšiams, 
ertmėms ir kampams, pavyzdžiui, tarp silikoninio sandariklio ir plastikinio korpuso. Nuskalaukite panardindami į 5 litrus demineralizuoto vandens ir purtydami ne 
trumpiau nei 10 sekundžių. Dar kartą nuskalaukite.

Galvos dirželių valymas

Galvos dirželių bloką pamirkykite švelniai šarminiame, anijoniniame ploviklyje, pvz., „Alconox“, pagal gamintojo nurodymus (10 minučių 1 % koncentracijos ir 50 °C 
temperatūros tirpale), užtikrindami, kad įtaiso paviršiuje nebūtų jokių oro burbuliukų. Šepetėliu minkštais nemetaliniais šereliais (pvz., vidutinio standumo dantų 
šepetėliu) trinkite galvos dirželius ir sagtis, kol neliks matomų nešvarumų, tačiau ne trumpiau nei 30 sekundžių. Ypatingą dėmesį skirkite plyšiams, ertmėms ir 
kampams. Skalaukite tekančiu vandeniu bent 30 sekundžių retkarčiais išgręždami audinį. Panardinkite į 5 litrus demineralizuoto vandens purtydami ir spausdami ne 
trumpiau nei 30 sekundžių. Dar kartą skalaukite panardindami. Jei reikia, dar kartą skalaukite panardindami, kol visi ploviklio likučiai bus pašalinti.

Džiovinimas Prieš tęsdami įsitikinkite, kad kaukės komponentai visiškai sausi palikdami juos išdžiūti ore, ne tiesioginėje saulės šviesoje. To nepadarius cheminis dezinfekavimas / sterilizavimas gali būti 
neveiksmingas



„Vitera“ yra „Fisher & Paykel Healthcare“ prekės ženklas.
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Dezinfekavimas arba 
sterilizavimas

Šiluminis dezinfekavimas Cheminis dezinfekavimas Sterilizavimas

Visi pakartotinai apdorojami komponentai:

Atlikite automatinio dezinfekavimo plautuvo dezinfekavimo 
ciklą naudodami vieną iš šio vadovo pirmajame puslapyje 
pateiktų laiko ir temperatūros derinių. Šie laiko ir temperatūros 
deriniai atitinka EN ISO 15883 ir turi tokias pačias vegetacinių 
mikroorganizmų šiluminio nukenksminimo savybes bei pasiekia 
A0 rodiklį 600.

- -

Džiovinimas Leiskite visiems komponentams išdžiūti ore, saugokite nuo tiesioginės saulės šviesos.

Apžiūrėjimas Kaskart prieš naudodami apžiūrėkite, ar kaukė nenusidėvėjo. Jei matomas bet koks kaukės komponento nusidėvėjimas, kaukės komponentą reikia išmesti ir pakeisti. Pakartotinai apdorojus 
gali pakisti spalva, tai yra priimtina.

Surinkimas Surinkite kaukę pagal instrukcijas, pateiktas „Vitera“ naudojimo ir priežiūros vadovo skyriuose „Kaukės surinkimas“ ir „Papildomi surinkimo / išrinkimo nurodymai“.

Laikymas Prieš laikydami įsitikinkite, kad kaukė visiškai sausa. Laikykite švarioje vietoje, kurios nepasiekia tiesioginė saulės šviesa. Laikymo aplinkos temperatūra: nuo –20 °C iki 50 °C (nuo –4 °F iki 
122 °F).

Bendrieji įspėjimai ir 
perspėjimai

Patvirtinta, kad pagal pirmiau pateiktas instrukcijas kaukes galima paruošti pakartotiniam naudojimui. „Fisher & Paykel Healthcare“ nerekomenduoja nukrypti nuo rekomenduojamų 
pakartotinio apdorojimo metodų. Toliau pateikti veiksmai gali paspartinti kaukės dėvėjimąsi arba jai pakenkti ir patrumpinti jos naudojimo trukmę:
• Nelyginkite galvos dirželių
• Nevalykite kaukės produktais, kurių sudėtyje yra alkoholio, antibakterinių medžiagų, antiseptiko, baliklio, chloro arba drėkinamosios medžiagos.
• Neplaukite kaukės indaplovėje. 

Įsidėmėkite. Jei jūsų „Fisher & Paykel Healthcare“ kaukė susilpnėja arba įskyla, jos nebenaudokite ir iškart ją pakeiskite.


