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W niniejszej instrukcji opisano zasady stosowania u wielu pacjentów maski pełnotwarzowej Fisher & Paykel Vitera™ w szpitalach i innych placówkach 
klinicznych, gdzie przed użyciem u kolejnego pacjenta niezbędna jest właściwa dezynfekcja/sterylizacja urządzenia. Jeśli maska jest używana u jednego 
pacjenta w warunkach domowych, patrz punkt „Czyszczenie maski w warunkach domowych” w instrukcji obsługi maski. 
Uwaga: Tylko elementy maski Vitera wymienione w poniższej tabeli zostały zatwierdzone do regeneracji przed użyciem u kolejnego pacjenta.
 

Elementy maski

Te elementy maski 
wymienić na nowe 

przed użyciem u 
kolejnego pacjenta

Dezynfekcja termiczna
Zgodnie z normą EN ISO 15883, zakres niepewności temperatury 

dezynfekcji wynosi od -0 °C do +5 °C Dezynfekcja chemiczna Sterylizacja

Zatwierdzona 
liczba cykli

1 min w temperaturze 
90 °C (194 °F)

10 min w temperaturze 
80 °C (176 °F)

30 min w temperaturze 
75 °C (167 °F)

CIDEX® OPA1, MetriCide™ 
OPA Plus2 lub Rapicide® 

OPA/283. Sterrad®4. 

Maska pełnotwarzowa F&P Vitera Łącznik kątowy    - - 20

Uprząż F&P Vitera    - - 20

Zatwierdzone procedury dezynfekcji i sterylizacji

Miejsce użycia Usunąć wszelkie zabrudzenia, wycierając lub płucząc maskę w wodzie pitnej.

Demontaż Rozłożyć maskę zgodnie z punktami Demontaż do czyszczenia oraz Zaawansowany demontaż/montaż w Instrukcji obsługi i konserwacji maski Vitera.

Czyszczenie

Przed kontynuowaniem regeneracji należy zawsze prawidłowo wyczyścić maskę, gdyż w przeciwnym razie dezynfekcja/sterylizacja może być nieskuteczna.

Czyszczenie maski

Wszystkie części maski nadające się do powtórnego użycia namoczyć w roztworze łagodnie zasadowego, anionowego detergentu, np. Alconox5, zgodnie z instrukcjami 
producenta (stężenie 1%, w 50 °C przez 10 minut), upewniając się, że na powierzchni urządzenia nie ma pęcherzyków powietrza. Za pomocą miękkiej, niemetalowej 
szczoteczki (np. średnio twardej szczoteczki do zębów) energicznie szczotkować części maski, aż będzie wyraźnie czysta, jednak nie krócej niż przez 10 sekund. Zwracać 
szczególną uwagę na szczeliny, wgłębienia i narożniki, na przykład połączenie między silikonową uszczelką a plastikową obudową. Płukać przez zanurzanie w 5 litrach 
zdemineralizowanej wody i mieszanie przez co najmniej 10 sekund. Powtórzyć płukanie.

Czyszczenie uprzęży

Namoczyć uprząż w roztworze łagodnie zasadowego, anionowego detergentu, np. Alconox, zgodnie z instrukcjami producenta (stężenie 1%, w 50 °C przez 10 minut), 
upewniając się, że na powierzchni urządzenia nie ma pęcherzyków powietrza. Za pomocą miękkiej, niemetalowej szczoteczki (np. średnio twardej szczoteczki do zębów) 
szczotkować uprząż i zaciski, aż będą wyraźnie czyste, jednak nie krócej niż przez 30 sekund. Zwracać szczególną uwagę na szczeliny, wgłębienia i naroża. Płukać pod bieżącą 
wodą przez co najmniej 30 sekund, od czasu do czasu wyżymając tkaninę. Zanurzyć w 5 litrach zdemineralizowanej wody, mieszając i wyciskając przez co najmniej 30 sekund. 
Powtórzyć płukanie przez zanurzenie. W razie potrzeby powtórzyć płukanie przez zanurzenie, aby usunąć wszystkie pozostałości detergentu.

Suszenie Przed przejściem dalej dokładnie osuszyć elementy maski, pozostawiając je na powietrzu w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Niedopełnienie tego obowiązku może 
skutkować brakiem skuteczności dezynfekcji/sterylizacji chemicznej.
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Dezynfekcja lub sterylizacja

Dezynfekcja termiczna Dezynfekcja chemiczna Sterylizacja

Wszystkie elementy nadające się do powtórnego użycia:

Przeprowadzić cykl dezynfekcji w automatycznej myjni-
dezynfektorze, stosując jedną z kombinacji czasu i temperatury 
podaną na stronie tytułowej niniejszej instrukcji. Takie 
kombinacje czasu i temperatury są zgodne z normą EN ISO 
15883 i odpowiadają pod względem znanej kinetyki inaktywacji 
termicznej drobnoustrojów wegetatywnych wartości A0 równej 
600.

- -

Suszenie Pozostawić wszystkie elementy do wyschnięcia na powietrzu w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Kontrola Przed każdym użyciem sprawdzić maskę pod kątem uszkodzeń. W przypadku widocznego pogorszenia stanu jakiegokolwiek elementu maski należy go natychmiast usunąć i wymienić. Po 
regeneracji może wystąpić niewielkie odbarwienie, które jest dopuszczalne.

Składanie maski Złożyć maskę zgodnie z punktami Montaż maski oraz Zaawansowany demontaż/montaż w Instrukcji obsługi i konserwacji maski Vitera.

Przechowywanie Przed oddaniem do przechowywania upewnić się, że maska jest całkowicie sucha. Przechowywać maskę w czystych warunkach, w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych. Temperatura przechowywania: od -20 °C do 50 °C (od -4 °F do 122 °F).

Ogólne ostrzeżenia i uwagi

Powyższe wskazówki zostały zatwierdzone jako wystarczające do przygotowania masek do ponownego użycia. Firma Fisher & Paykel Healthcare odradza jakiekolwiek odstępstwa od 
zalecanej metody regeneracji. Następujące czynności mogą prowadzić do pogorszenia właściwości lub zniszczenia maski bądź skrócenia okresu jej przydatności do użytku:
• Nie wolno prasować uprzęży.
• Nie czyścić maski środkami zawierającymi alkohol, substancje przeciwbakteryjne, antyseptyczne, podchloryn sodu, chlor czy nawilżacze.
• Nie myć maski w zmywarce do naczyń. 

Uwaga: Jeżeli maska firmy Fisher & Paykel Healthcare nosi ślady wskazujące na zużycie materiału lub jest popękana, zaprzestać jej stosowania i niezwłocznie wymienić na nową.


