
MAGNAMED

Superfícies externas do ventilador

Utilizar um pano limpo, macio e úmido: detergente antimicrobiano.

GUIA ADICIONAL PARA REPROCESSAMENTO. COVID-19.

Cuidado para que nenhum resíduo se acumule
nas conexões do equipamento. 

Para limpeza, não utilizar produtos não compatíveis
a polímeros. 

A tela do ventilador deve ser limpa com um pano macio:
alcool isopropílico ou detergente antimicrobiano.

Para a limpeza da tela touch screen: utilize substâncias
não abrasivas e EVITE soluções a base de vinagre. 

Usar panos limpos e manusear a tela com cuidado. 

Tela sensível ao toque (touch screen) 

Não utilizar para limpeza ou desinfecção o fenol (>5%),
cetonas, formaldeído, hipoclorito, hidrocarbonatos
clorados, hidrocarbonatos aromáticos, ácidos
inorgânicos e compostos quaternários de amônia.
Recomendamos o reprocessamento de no máximo 50 ciclos. 

Circuito respiratório, sensor de fluxo proximal

e válvula exalatória

Seguir o processo de limpeza, desinfecção e esterilização, como 
descrito abaixo:

1 - Limpeza

Lavar os acessórios com detergente neutro e enzimático,
mergulhando todo o corpo dos acessórios na solução de detergente,
mantendo a solução em contato por pelo menos 3 minutos.

Enxaguar bem a superfície externa e interna, injetando água potável
sob pressão por pelo menos 5 vezes.

Secar as partes externas com um pano limpo, macio e seco, as partes
internas devem ser secas de forma que a solução seja drenada por
gravidade.

3 - Esterilização

Após a limpeza e desinfecção, os acessórios devem ser esterilizados
a vapor: 135° por 5 min.

2 - Desinfecção

Após a limpeza, os acessórios devem ser desinfetados com
álcool 70%. A parte externa deve ser desinfetada com um pano limpo
umedecido com álcool e a parte interna por imersão.

Após a desinfecção as partes externas devem ser secas com um
pano limpo, macio e seco. As partes internas devem ser secas para
que a solução seja drenada por gravidade.

Como alternativa, a parte externa dos acessórios poderá ser limpa
e desinfetada com detergente antimicrobiano.
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