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Este guia destina-se à utilização da máscara facial completa Fisher & Paykel Vitera™ a nível hospitalar em múltiplos pacientes ou em outras situações 
clínicas, nas quais a desinfeção/esterilização adequada do dispositivo deve ocorrer entre pacientes. Se utilizar a máscara para um único paciente no 
domicílio, consulte as instruções do utilizador da máscara em “Limpeza da máscara no domicílio”. 
NOTA: Apenas os componentes da máscara Vitera indicados na tabela abaixo foram validados de acordo com estas instruções para reprocessamento entre pacientes
 

Componentes da máscara

Substitua estas peças 
por novas entre 

pacientes

Desinfeção térmica
De acordo com a EN ISO 15883, o intervalo de incerteza para a 

temperatura de desinfeção situa-se entre -0 °C e +5 °C Desinfeção química Esterilização

Número 
de ciclos 
validados1 min a 90 °C (194 °F) 10 min a 80 °C (176 °F) 30 min a 75 °C (167 °F)

CIDEX® OPA1, MetriCide™ 
OPA Plus2 ou Rapicide® 

OPA/283. Sterrad®4. 

Máscara facial completa F&P Vitera Cotovelo    - - 20

Touca de fixação F&P Vitera    - - 20

Procedimentos validados de desinfeção e esterilização

Utilização prevista Remova qualquer sujidade grosseira da máscara limpando ou enxaguando em água potável.

Desmontagem Desmonte a máscara de acordo com as instruções de Desmontagem para limpeza e Montagem/desmontagem avançadas fornecidas no Guia de utilização e cuidados Vitera.

Limpeza

As máscaras devem ser sempre limpas adequadamente antes de se realizar o reprocessamento, caso contrário, pode resultar numa desinfeção/esterilização ineficaz.

Limpeza da máscara

Mergulhe todas as partes reprocessáveis da máscara numa solução de detergente aniónico levemente alcalino, por ex., Alconox5, de acordo com as instruções do fabricante (com 
concentração de 1% e a 50 °C durante 10 minutos), garantindo que não existam bolhas de ar na superfície do dispositivo. Utilizando uma escova macia e não metálica (por ex., 
escova de dentes média-dura), escove vigorosamente as partes da máscara até ficar visivelmente limpa, durante pelo menos 10 segundos. Preste muita atenção às ranhuras, 
cavidades e cantos, como por ex., a união entre o vedante de silicone e a caixa de plástico. Enxague mergulhando em 5 litros de água desmineralizada e agitando durante pelo 
menos 10 segundos. Repita o enxaguamento.

Limpeza da touca de 
fixação

Mergulhe todas as partes reprocessáveis do conjunto da touca de fixação numa solução de detergente aniónico levemente alcalino, por ex., Alconox, de acordo com as instruções 
do fabricante (com concentração de 1% e a 50 °C durante 10 minutos), garantindo que não existam bolhas de ar na superfície do dispositivo. Utilizando uma escova macia e 
não metálica (por ex., escova de dentes média-dura), escove a touca de fixação e os clipes até ficarem visivelmente limpos, durante pelo menos 30 segundos. Preste muita 
atenção às ranhuras, cavidades e cantos. Enxague com água corrente durante pelo menos 30 segundos, torcendo o tecido de forma intermitente. Mergulhe em 5 litros de água 
desmineralizada enquanto agita e aperta durante pelo menos 30 segundos. Repita o enxaguamento submerso. Repita o enxaguamento submerso conforme necessário para 
garantir que todos os resíduos de detergente sejam removidos.

Secagem Certifique-se de que os componentes da máscara estejam completamente secos antes de continuar, deixando secar ao ar afastado da luz solar direta. O não cumprimento pode resultar em desinfeção/
esterilização química ineficaz
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Desinfeção ou Esterilização

Desinfeção térmica Desinfeção química Esterilização

Para todos os componentes reprocessáveis:

Execute um ciclo de desinfeção num aparelho de lavagem-
desinfeção automática utilizando uma das combinações de 
tempo/temperatura mostradas na primeira página deste guia. 
Estas combinações de tempo/temperatura são consistentes 
com a EN ISO 15883 e são equivalentes em termos da 
cinética conhecida de inativação térmica de microrganismos 
vegetativos, atendendo a um A0 de 600.

- -

Secagem Deixe todos os componentes secar ao ar afastados da luz solar direta.

Inspeção Antes de cada utilização, inspecione a máscara quanto a deterioração. Se for aparente alguma deterioração visível de um componente da máscara, o mesmo deverá ser eliminado e 
substituído. Pode ocorrer alguma descoloração após o reprocessamento, o que é aceitável.

Remontagem Remonte a máscara de acordo com as instruções de Montagem da máscara e Montagem/desmontagem avançadas fornecidas no Guia de utilização e cuidados Vitera.

Armazenamento Verifique se a máscara está completamente seca antes de a armazenar. Armazene em condições de limpeza e afastada da luz solar direta. Temperatura de armazenamento: -20 °C a 50 °C 
(-4 °F a 122 °F).

Avisos e Cuidados gerais

As instruções fornecidas acima foram validadas como adequadas para a preparação das máscaras para reutilização. A Fisher & Paykel Healthcare não recomenda qualquer desvio do método 
recomendado para reprocessamento. As seguintes ações podem deteriorar ou danificar a máscara e reduzir a sua vida útil:
• Não passe a touca de fixação a ferro
• Não limpe a máscara com produtos que contenham álcool, agentes antibacterianos, antisséticos, lixívia, cloro ou hidratante.
• Não lave a máscara na máquina de lavar louça. 

Nota. Se sua máscara da Fisher & Paykel Healthcare enfraquecer ou abrir fendas, interrompa a sua utilização e proceda à substituição imediata.


