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Acest ghid este destinat utilizării măștii de faţă integrale Fisher & Paykel Vitera™ la mai mulţi pacienţi în spital sau în alte medii clinice, unde trebuie să se 
realizeze o dezinfectare/sterilizare corespunzătoare a dispozitivului între pacienţi. Dacă utilizaţi masca în calitate de utilizator pacient unic la domiciliu, 
vă rugăm să consultaţi instrucţiunile de utilizare ale măștii de la „Curăţarea măștii la domiciliu”. 
Notă: Numai componentele măștii Vitera enumerate în tabelul de mai jos au fost validate conform acestor instrucţiuni pentru reprocesare între pacienţi.
 

Componentele măștii

Înlocuiţi aceste 
componente cu 

componente noi între 
pacienţi

Dezinfectare termică
În conformitate cu EN ISO 15883, domeniul de incertitudine pentru 

temperatura de dezinfectare este între -0 °C și +5 °C Dezinfectare chimică Sterilizare

Număr validat 
de cicluri1 min la 90 °C (194 °F) 10 min la 80 °C (176 °F) 30 min la 75 °C (167 °F)

CIDEX® OPA1, MetriCide™ 
OPA Plus2 sau Rapicide® 

OPA/283. Sterrad®4. 

Mască de faţă integrală F&P Vitera Cot    - - 20

Sistem de fixare pe cap F&P Vitera    - - 20

Proceduri de dezinfectare și sterilizare validate

Punct de utilizare Îndepărtaţi toată murdăria vizibilă de pe mască prin ștergere sau clătire cu apă potabilă.

Demontare Demontaţi masca în conformitate cu Demontarea pentru curăţare și instrucţiunile avansate de asamblare/demontare oferite în Ghidul de utilizare și îngrijire a măștii Vitera.

Curăţare

Măștile trebuie întotdeauna curăţate în mod corespunzător înainte de efectuarea unei reprocesări ulterioare, în caz contrar poate duce la dezinfectare/sterilizare ineficientă.

Curăţarea măștii

Înmuiaţi toate componentele reprocesabile ale măștii într-o soluţie de detergent anionic slab alcalin, de exemplu Alconox5 , conform instrucţiunilor producătorului (în concentraţie 
de 1% și la 50 °C timp de 10 minute), asigurându-vă că la suprafaţa dispozitivului nu se formează bule de aer. Folosind o perie moale nemetalică (de exemplu o periuţă de dinţi de 
duritate medie), frecaţi bine componentele măștii până când par curate, dar nu mai puţin de 10 secunde. Acordaţi o atenţie deosebită adânciturilor, orificiilor și muchiilor, cum ar 
fi îmbinarea dintre garnitura de silicon și carcasa din plastic. Clătiţi-o scufundând-o în 5 litri de apă demineralizată și agitând-o timp de cel puţin 10 secunde. Repetaţi clătirea.

Curăţarea sistemului 
de fixare pe cap

Înmuiaţi ansamblul sistemului de fixare pe cap într-o soluţie de detergent anionic slab alcalin, de exemplu, Alconox, conform instrucţiunilor producătorului (în concentraţie de 
1% și la 50 °C timp de 10 minute), asigurându-vă că la suprafaţa dispozitivului nu se formează bule de aer. Folosind o perie moale nemetalică (de exemplu o periuţă de dinţi de 
duritate medie), frecaţi sistemul de fixare pe cap și clemele până când sunt vizibil curate, dar nu mai puţin de 30 de secunde. Acordaţi o atenţie sporită adânciturilor, orificiilor și 
muchiilor. Clătiţi sub apă curentă timp de cel puţin 30 de secunde, spălând intermitent ţesătura. Scufundaţi în 5 litri de apă demineralizată, agitând și storcând timp de cel puţin 
30 de secunde. Repetaţi clătirea prin scufundare. Repetaţi clătirea prin scufundare după cum este necesar pentru a vă asigura că toate reziduurile de detergent sunt îndepărtate.

Uscare Asiguraţi-vă că sunt bine uscate componentele măștii înainte de a continua, lăsându-le să se usuce la aer, ferite de lumina directă a soarelui. Nerespectarea acestui lucru poate duce la dezinfectarea chimică/
sterilizarea ineficientă.



Vitera este o marcă comercială a Fisher & Paykel Healthcare.
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Dezinfectare sau sterilizare

Dezinfectare termică Dezinfectare chimică Sterilizare

Pentru toate componentele reprocesabile:

Efectuaţi un ciclu de dezinfectare într-o mașină de spălare-
dezinfectare automată folosind una dintre combinaţiile 
timp-temperatură prezentate pe prima pagină a acestui ghid. 
Aceste combinaţii timp-temperatură sunt în concordanţă cu 
EN ISO 15883 și sunt echivalente în ceea ce privește cinetica de 
inactivare termică cunoscută a microorganismelor vegetative, 
atingând A0 din 600.

- -

Uscare Lăsaţi toate componentele să se usuce la aer, ferite de lumina directă a soarelui.

Inspectare Înainte de fiecare utilizare, inspectaţi masca pentru eventuale deteriorări. Dacă există semne vizibile de deteriorare a unei componente a măștii, componenta măștii trebuie eliminată și 
înlocuită. După reprocesare poate apărea o anumită decolorare și este acceptabilă.

Reasamblare Reasamblaţi masca în conformitate cu Asamblarea măștii și instrucţiunile avansate de asamblare/demontare oferite în Ghidul de utilizare și îngrijire a măștii Vitera.

Depozitare Asiguraţi-vă că masca este complet uscată înainte de depozitare. Păstraţi în condiţii curate, ferită de lumina directă a soarelui. Temperatura de păstrare: între -20 °C și 50 °C  
(între -4 °F și 122 °F).

Avertismente și  
atenţionări generale

Instrucţiunile furnizate mai sus au fost validate ca fiind capabile să pregătească măștile pentru reutilizare. Fisher & Paykel Healthcare nu recomandă nicio abatere de la metoda de reprocesare 
recomandată. Acţiunile menţionate mai jos pot deteriora masca sau îi pot scurta durata de viaţă:
• Nu călcaţi sistemul de fixare pe cap
• Nu curăţaţi masca folosind produse care conţin alcool, agenţi antibacterieni, antiseptic, înălbitor, clor sau produse de hidratare.
• Nu spălaţi masca în mașina de spălat vase. 

NB. Dacă masca dvs. Fisher & Paykel Healthcare se slăbește sau se crapă, întrerupeţi utilizarea și solicitaţi imediat înlocuirea acesteia.


