Pokyny pro čištění
Hlava kamery (ruční)

Ref. č.: 84-10-4100, 84-10-2100, 84-10-4130, 84-10-4110,
84-10-2020

Ruční čištění:
1. Oddělte endoskop od hlavy kamery a nainstalujte těsnicí víčko, aby zakrylo konektor kabelu kamery
2. Z hlavy kamery (84-10-4110 nebo 84-10-4130) demontujte konektor videa (84-10-2020)
3. Čištění kartáčkem:
•

Připravte enzymatický čisticí prostředek, jako je například přípravek Steris Prolystica 2X Concentrate
Enzymatic Cleaner*

•

Po ponoření do čisticího roztoku důkladně očistěte zevnějšek přístroje pomocí kartáčku s
měkkými štětinami se zaměřením na všechny propojené nebo drsné povrchy. Zařízení čistěte
kartáčkem po dobu 1 minuty. Očistěte všechny pohyblivé části ve všech krajních polohách

•

Pomocí injekční stříkačky minimálně pětkrát propláchněte všechny dutiny nebo propojené povrchy
50 ml čisticího prostředku

4. Oplach:
•

Oplachujte zařízení dle potřeby destilovanou vodou nebo vodou ošetřenou reverzní osmózou (RO)
po dobu 1 minuty s cílem odstranit všechny zbytky čisticího prostředku. Pomocí injekční stříkačky
pětkrát propláchněte dutiny a propojené povrchy pomocí 50 ml tekutiny. Nadále oplachujte po
dobu nejméně 30 sekund

•

Ze zařízení vypusťte přebytečnou vodu a vysušte ji čistým hadříkem nebo stlačeným vzduchem

•

Vizuálně zkontrolujte čistotu zařízení a velkou pozornost věnujte obtížně přístupným oblastem. V
případě viditelných zbytků znečištění, opakujte kroky 1 a 2

5. Namáčení:
•

Připravte neutrální čisticí prostředek (jako je prostředek Steris Prolystica 2X Concentrate Neutral
Detergent)*

•

Celé zařízení ponořte do roztoku a pomocí injekční stříkačky pročistěte všechny dutiny a
propojené povrchy pomocí 50 ml roztoku čisticího prostředku

•

Zařízení nechte namáčet po dobu 15 minut

*Doporučené množství 1,87 g/l s destilovanou vodou nebo vodou ošetřenou reverzní osmózou (RO)

Ruční čištění (pokračování):
6. Čištění kartáčkem:
•

Za použití stejného roztoku opakujte kroky zmíněné v bodě „2. Čištění kartáčkem“

7. Oplach:
•

Opakujte kroky zmíněné v bodě „3. Oplach“

Po čištění/kontrola:
1. Zkontrolujte, zda zařízení není viditelně poškozené a zda je čisté a velkou pozornost věnujte obtížně
přístupným oblastem

Sterilizace**:
1. Teplota sterilizace 132 °C
2. Trvání min. 4 minuty
3. Doba schnutí 30 minut
4. Doba chlazení 15 minut (po autoklávování)

Sterrad® System**:
Krátký cyklus 100S, Standardní cyklus, Standardní cyklus 100NXTM, Duální cyklus 100NXTM

Informace jsou čerpány z IFU 720-00024 Rev. C, 720-00014 Rev. C, IFU 84-10-2020 Rev. 3.0, pro bližší informace se prosím vraťte
zpět k IFU (informace pro použití)
*Doporučené množství 1,87 g/l s destilovanou vodou nebo vodou ošetřenou reverzní osmózou (RO)
** Před provedením sterilizace zařízení se ujistěte, že je nainstalováno těsnicí víčko
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