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W&H simgeleri

Termal yolla dezenfekte
edilebilir

UYARI!
(insanların yaralanma

ihtimali bulunduğunda)

DİKKAT!
(Nesnelerin zarar görme
ihtimali bulunduğunda)

Genel açıklamalar,
insanlara veya nesnelere
yönelik bir tehlike yoktur

Belirtilen sıcaklığa kadar
sterilize edilebilir
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 > Tıbbi cihaz, PE folyoyla ambalajlanmış ve sterilize edilmemiş halde teslim edilir.
 > PE folyo ve ambalaj sterilize edilemez.

 > Tıbbi cihazı temizleyin, dezenfekte edin ve yağlayın.
 > Tıbbi cihazı sterilize edin.

Hijyen ve bakım İlk kullanımdan önce hijyen ve bakım
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Hijyen ve bakım Genel bilgiler

Temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon ile ilgili yerel ve ulusal kanunları, yönetmelikleri, normları ve
yönergeleri dikkate alın.

EN ISO 17664:2017 standardı uyarınca yapılan hijyen ve bakım ile ilgili bu güncelleme, ekteki kullanım 
kılavuzunun Hijyen ve Bakım adlı bölümünü tamamlayıcı niteliktedir.

 > Koruyucu giysi, koruyucu gözlük, koruyucu maske ve eldiven kullanın.

 > El ile kurutma için yalnızca maksimum 3 bar çalışma basıncına sahip, yağdan arınmış ve filtrelenmiş basınçlı 
hava kullanın.
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Temizlik ve dezenfeksiyon maddesi
 > Üretici tarafından temizlik ve/veya dezenfeksiyon maddeleriyle ilgili verilen bilgileri, talimatları ve uyarıları 
ikkate alın.

 > Yalnızca metal ve plastik tıbbi cihazların temizliği ve/veya dezenfeksiyonu için öngörülen deterjanlar kullanın.
 > Dezenfeksiyon maddesinin üreticisi tarafından belirtilen konsantrasyonlara ve etki etme sürelerine mutlaka 
uyulmalıdır.

 > Test edilen ve Verbund für Angewandte Hygiene e.V. (VAH = Uygulamalı Hijyen Derneği), Österreichischen 
Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin (ÖGHMP = Avusturya Hijyen, Mikrobiyoloji ve 
Koruyucu Hekimlik Derneği), Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından etkili 
bulunan dezenfeksiyon maddelerini kullanın.

Belirtilen temizlik ve dezenfeksiyon maddesi mevcut değilse prosedürü doğrulamak kullanıcının 
sorumluğundadır.
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Hijyen ve bakım Yeniden hazırlık sırasında sınırlama

Tıbbi cihazın kullanım ömrü ve işlevselliği büyük ölçüde, kullanım sırasındaki mekanik yüke ve yeniden 
hazırlığın kimyasal etkilerine bağlıdır.

 > Yıpranmış veya hasarlı ve/veya malzemesi değiştirilmiş tıbbi cihazları bir W&H yetkili servisine gönderin.

Yeniden hazırlık döngüleri
 > W&H tıbbi cihazı için ekteki kullanım kılavuzuna göre yeniden hazırlık döngüleri veya normal servis işlemi 
gerçekleştirilmesi önerilir.
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Hijyen ve bakım Kullanım yerindeki ilk tedavi

İçeri girmiş sıvıları (örn. kan, tükürük vb.) temizlemek ve iç parçaların birbirine yapışmasını önlemek için tıbbi 
cihazı her tedaviden sonra derhal temizleyin.

 > Tıbbi cihazı yaklaşık 10 saniye rölantide çalıştırın.*
 > Tüm soğutma çıkışlarının temizlendiğinden emin olun.*

 > Alet yüzeyini, dezenfeksiyon maddesiyle tamamen silin.
 > Kök kanalı eğesini çıkarın.*
 > Tıbbi cihazı çıkarın.*

Ön tedavide kullanılan dezenfeksiyon maddesinin sadece kişisel koruma amaçlı olduğunu ve temizlikten sonraki 
dezenfeksiyon adımının yerini alamayacağını unutmayın.
*mümkünse
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Hijyen ve bakım El ile temizlik

Tıbbi cihazı dezenfeksiyon çözeltisine veya ultrason banyosuna sokmayın!*

 > Tıbbi cihazı akan içme suyunun altında temizleyin (<35°C / 95°F).
 > Tüm iç ve dış yüzeyleri yıkayın ve fırçalayın.
 > Hareketli parçaları birkaç kez ileri ve geri hareket ettirin.*
 > Sıvı kalıntılarını basınçlı havayla giderin. 
*mümkünse
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Hijyen ve bakım Mekanik temizlik ve yağ bakımı*

W&H, mekanik temizliğin ve yağ bakımının W&H Assistina 3x3 ile yapılmasını önerir.
 > Assistina kullanım kılavuzundaki talimatlara uyun. 
*mümkünse
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Hijyen ve bakım El ile dezenfeksiyon

 > W&H, silerek dezenfeksiyon yapılmasını önerir.

Tıbbi cihazın etkin el ile dezenfeksiyona temel olarak uygun olduğu, »mikrozid® AF wipes«  
(Firma Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt) dezenfeksiyon maddesi kullanılarak bağımsız bir test laboratuvarı 
tarafından kanıtlanmıştır.
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Hijyen ve bakım Mekanik temizlik ve dezenfeksiyon*

W&H, mekanik temizliğin ve dezenfeksiyonun, temizlik ve dezenfeksiyon cihazı (RDG) ile yapılmasını önerir.
 > Üretici tarafından temizlik ve dezenfeksiyon cihazları, temizlik ve/veya dezenfeksiyon maddeleriyle ilgili 
bilgileri, talimatları ve uyarıları dikkate alın.

Tıbbi cihazın etkin el ile dezenfeksiyona temel olarak uygun olduğu, »Miele PG 8582 CD« (Firma Miele & Cie KG, 
Gütersloh) temizlik ve dezenfeksiyon cihazı ile »Dr. Weigert neodisher® MediClean forte«  
(Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Hamburg) temizlik maddesi kullanılarak bağımsız bir test laboratuvarı tarafından 
kanıtlanmıştır.

 > 55°C’de (131°F) temizlik – 5 dakika
 > 93°C’de (200°F) dezenfeksiyon – 5 dakika

*mümkünse
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Hijyen ve bakım Kurutma

 > Temizlik ve dezenfeksiyondan sonra tıbbi cihazın iç ve dış kısmının tamamen kuru olmasına dikkat edin.
 > Sıvı kalıntılarını basınçlı havayla giderin.
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Kontrol, bakım ve testHijyen ve bakım

Kontrol
 > Temizlik ve dezenfeksiyondan sonra tıbbi cihazı hasar, gözle görünür kir ve yüzey değişikliği açısından kontrol 
edin.

 > Hala kirli olan tıbbi cihazları yeniden temizleyin.
 > Temizlik, dezenfeksiyon ve yağ bakımı işlemlerinden sonra tıbbi cihazı sterilize edin*. 

*mümkünse
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Hijyen ve bakım Yağ bakımı

Ekteki kullanım kılavuzuna bakın!
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Hijyen ve bakım

Tıbbi cihazı ve aksesuarları aşağıdaki gereklilikleri karşılayan sterilize ambalajlarla paketleyin:

 > Sterilize ambalaj, kalite ve kullanım açısından geçerli normları karşılamalı ve sterilizasyon yöntemine uygun 
olmalıdır.

 > Sterilize ambalaj, sterilize ürün için yeterince büyük olmalıdır.
 > Paketlenen sterilize ambalaj gerilim altında olmamalıdır.

Ambalaj



18

Hijyen ve bakım Sterilizasyon

W&H, sterilizasyonun EN 13060, EN 285 veya ANSI/AAMI ST79’a uygun olmasını önerir.

 > Üretici tarafından buharlı sterilizatörlerle ilgili verilen bilgileri, talimatları ve uyarıları dikkate alın.
 > Seçilen program, tıbbi cihaza uygun olmalıdır.
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Önerilen sterilizasyon yöntemleri
 > Fraksiyonlu ön vakum işlemi (B tipi)
 > Yer çekimsel represyon işlemi (N tipi)
 > Sterilizasyon süresi 121°C’de (250°F) en az 30 dakika veya 134°C’de (273°F) en az 3 dakika
 > Maksimum sterilizasyon sıcaklığı 135°C (275°F)

Tıbbi cihazın etkin sterilizasyona temel olarak uygun olduğu, LISA 517 B17L (Firma W&H Sterilization S.r.l.,
Brusaporto (BG)) buharlı sterilizatör ve CertoClav MultiControl MC2-S09S273 (Firma CertoClav GmbH, Traun)
gravitasyonlu sterilizatör kullanılarak bağımsız bir test laboratuvarı tarafından kanıtlanmıştır

 > Fraksiyonlu ön vakum işlemi (B tipi): Sıcaklık 134°C (273°F) – 3 dakika*
 > Yer çekimsel represyon işlemi (N tipi): Sıcaklık 121°C (250°F) – 30 dakika**

* EN 13060, EN 285, ISO 17665 uyumlu / ** ANSI/AAMI ST55, ANSI/AAMI ST79 uyumlu
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Hijyen ve bakım Saklama

 > Sterilize ürünleri tozdan arınmış ve kuru bir şekilde saklayın.
 > Sterilize ürünün dayanma süresi, depolama koşullarına ve ambalajın türüne bağlıdır.
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