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Tento návod je určený na použitie celotvárovej masky Fisher & Paykel Vitera™ v nemocnici u viacerých pacientov alebo v inom klinickom prostredí, kde 
musí byť medzi pacientmi vykonaná správna dezinfekcia alebo sterilizácia pomôcky. Ak používate masku ako jeden pacient doma, prečítajte si návod  
pre používateľov masky v časti „Čistenie masky doma“. 
Poznámka: Iba komponenty masky Vitera, ktoré sú uvedené v tabuľke nižšie, boli overené podľa týchto pokynov na prípravu na opakované použitie medzi pacientmi.
 

Komponenty masky

Medzi viacerými 
pacientmi vymeňte 
tieto časti za nové

Tepelná dezinfekcia
V súlade s normou EN ISO 15883 je rozsah neistoty pre 

teplotu dezinfekcie –0 °C a +5 °C Chemická dezinfekcia Sterilizácia

Overený počet 
cyklov

1 min. pri teplote 90 °C 
(194 °F)

10 minút pri teplote 
80 °C (176 °F)

30 minút pri teplote 
75 °C (167 °F)

CIDEX® OPA1, MetriCide™ 
OPA Plus2 alebo 

Rapicide® OPA/283. Sterrad®4. 

Celotvárová maska F&P Vitera Lakeť    - - 20

Pokrývka hlavy F&P Vitera    - - 20

Overené postupy dezinfekcie a sterilizácie

Miesto použitia Akékoľvek hrubé znečistenie masky odstráňte utretím alebo opláchnutím pitnou vodou.

Rozloženie Rozložte masku podľa pokynov na rozloženie pred čistením a podľa pokynov na pokročilé zloženie alebo rozloženie, ktoré sú uvedené v návode na používanie a starostlivosť o masku Vitera.

Čistenie

Pred ďalšou prípravou na opakované použitie je potrebné masky vždy poriadne vyčistiť, inak môže dôjsť k neúčinnej dezinfekcii alebo sterilizácii.

Čistenie masky

Namočte všetky časti masky na opakované použitie do roztoku mierne alkalického aniónového čistiaceho prostriedku, napr. Alconox5, podľa pokynov výrobcu (pri 1 % koncentrácii 
a teplote 50 °C na 10 minút), pričom zabezpečte, aby na povrchu pomôcky neboli žiadne vzduchové bubliny. Pomocou mäkkej nekovovej kefy (napr. stredne tvrdej zubnej kefky) 
dôkladne čistite časti masky, kým nebudú zjavne čisté, ale nie kratšie ako 10 sekúnd. Venujte zvýšenú pozornosť štrbinám, dutinám a rohom, ako je spoj medzi silikónovým tesnením a 
plastovým krytom. Opláchnite ponorením do 5 litrov demineralizovanej vody a miešaním najmenej 10 sekúnd. Oplachovanie zopakujte.

Čistenie pokrývok 
hlavy

Namočte zostavu pokrývky hlavy do roztoku mierne alkalického aniónového čistiaceho prostriedku, napr. Alconox, podľa pokynov výrobcu (pri 1 % koncentrácii a teplote 50 °C na 10 
minút), pričom zabezpečte, aby na povrchu pomôcky neboli žiadne vzduchové bubliny. Pomocou mäkkej nekovovej kefy (napr. stredne tvrdej zubnej kefky) vyčistite pokrývku hlavy 
a spony, kým nebudú zjavne čisté, ale nie kratšie ako 30 sekúnd. Venujte zvýšenú pozornosť štrbinám, dutinám a rohom. Oplachujte pod tečúcou vodou najmenej 30 sekúnd, látku 
striedavo žmýkajte. Ponorte do 5 litrov demineralizovanej vody a zároveň miešajte a žmýkajte najmenej 30 sekúnd. Zopakujte oplachovanie ponorením. Podľa potreby zopakujte 
oplachovanie ponorením, aby ste sa uistili, že boli odstránené všetky zvyšky čistiaceho prostriedku.

Sušenie Pred pokračovaním sa uistite, že komponenty masky sú úplne suché. Nechajte ich uschnúť na vzduchu mimo priameho slnečného svetla. V opačnom prípade to môže viesť k neúčinnej chemickej dezinfekcii alebo 
sterilizácii.



Vitera je ochranná známka spoločnosti Fisher & Paykel Healthcare.
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4. Výrobok spoločnosti Advanced Sterilization Products, divízie spoločnosti Ethicon Inc., skupiny Johnson & Johnson.
5. Výrobok spoločnosti Alconox Inc.

Dezinfekcia alebo sterilizácia

Tepelná dezinfekcia Chemická dezinfekcia Sterilizácia

Pre všetky opakovane použiteľné komponenty:

Vykonajte dezinfekčný cyklus v automatickom umývacom a 
dezinfekčnom zariadení pomocou jednej z kombinácií času 
a teploty zobrazenej na prednej strane tohto návodu. Tieto 
kombinácie času a teploty sú v súlade s normou EN ISO 15883 a 
sú ekvivalentné z hľadiska známej kinetiky tepelnej inaktivácie 
vegetatívnych mikroorganizmov, pričom spĺňajú A0 zo 600.

- -

Sušenie Nechajte všetky komponenty uschnúť mimo priameho slnečného svetla.

Kontrola Pred každým použitím skontrolujte, či maska nie je pokazená. Ak je viditeľné akékoľvek zhoršenie kvality masky, komponent masky je potrebné zlikvidovať a vymeniť. Po príprave na 
opakované použitie sa môže vyskytnúť určité sfarbenie, ktoré je však prijateľné.

Opätovné zloženie Znovu zložte masku podľa pokynov na zloženie masky a podľa pokynov na pokročilé zloženie a rozloženie, ktoré sú uvedené v návode na použitie a starostlivosť o masku Vitera.

Skladovanie Pred uložením masky sa uistite, že je úplne suchá. Skladujte na čistom mieste mimo priameho slnečného žiarenia. Skladovacia teplota: –20 °C až 50 °C (–4 °F až 122 °F).

Všeobecné varovania a 
upozornenia

Vyššie uvedené pokyny boli overené ako schopné pripraviť masky na opakované použitie. Spoločnosť Fisher & Paykel Healthcare neodporúča žiadne odchýlky od odporúčaného spôsobu 
prípravy na opakované použitie. Nasledujúce činnosti môžu masku pokaziť alebo poškodiť a skrátiť jej životnosť:
• Pokrývku hlavy nežehlite.
• Nečistite masku výrobkami obsahujúcimi alkohol, antibakteriálne látky, antiseptikum, bielidlo, chlór ani zvlhčovač.
• Masku neumývajte v umývačke riadu. 

Poznámka. Ak sa vaša maska od spoločnosti Fisher & Paykel Healthcare oslabí alebo praskne, prestaňte ju používať a okamžite vyhľadajte náhradnú.


