
D

D

A

B
C

D

Moduł turbiny TurboVent 2
Przygotowanie do ponownego użycia

PROCEDURA RĘCZNA

Nałóż zabezpieczenie przed przepełnieniem (A)  
na otwory (B) i (C). Ustaw moduł turbiny pionowo.

Wlewaj roztwór dezynfekujący do otworu (D),  
aż do napełnienia całej komory turbiny.  
Zwróć uwagę na następujące kwestie:
–  Roztwór dezynfekujący należy wlewać powoli, tak 

by uniknąć tworzenia się pęcherzyków powietrza.
– Uważaj, aby nie przepełnić komory.
– Nie zamykaj otworów.

Ostrożnie obróć pionowo ustawioną turbinę trzy  
razy w prawo i w lewo.

Ponownie ustaw moduł turbiny pionowo. Pozostaw 
roztwór dezynfekujący na 15 minut.

Ostrożnie, ponownie obróć pionowo ustawioną 
turbinę trzy razy w prawo i w lewo. Wylej roztwór 
dezynfekujący.

Przepłucz i wysusz moduł turbiny w następujący 
sposób: 
1.  Wlewaj wodę do otworu (D) przez około 1 minutę, 

aby usunąć pozostałości roztworu dezynfekującego. 
2.  Wylej wodę. 
3. Ostrożnie wytrząśnij pozostałą wodę.
4.  Pozostaw moduł turbiny do całkowitego wyschnięcia.

Zdejmij zabezpieczenie przed przepełnieniem.  
W razie potrzeby wysterylizuj.

UWAGA: W przypadku procedury ręcznej turbinę 
można przygotować do ponownego użycia co 
najmniej 60 razy.

Niniejszy dokument nie zastępuje instrukcji obsługi. Każde użycie wyrobu medycznego wymaga pełnego zrozumienia i ścisłego przestrzegania instrukcji obsługi. 
Użytkownik musi postępować z urządzeniem zgodnie z lokalnymi przepisami i zaleceniami.
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PROCEDURA MASZYNOWA

Zamocuj moduł turbiny TurboVent 2 
(A) w uchwycie (B). Odgłos kliknięcia 
informuje o prawidłowym zadziałaniu 
mechanizmu blokady.

Nałóż pokrywę (C). Przeprowadź 
czyszczenie maszynowe z dezynfekcją 
termiczną.

Po zakończeniu cyklu wykonaj 
następujące czynności:
1.  Zdejmij pokrywę (C) z modułu

turbiny TurboVent 2.
2.  Zwolnij mechanizm blokady (D)

i wyjmij moduł turbiny TurboVent 2.
3.  Sprawdź wszystkie elementy pod

kątem widocznych zabrudzeń.
4. W razie potrzeby powtórz cykl.
5.  W razie potrzeby zamocuj pokrywę

(A) do uchwytu (B).

Moduł turbiny TurboVent 2 można 
wysuszyć w następujący sposób:
1.  Usuń pozostałości cieczy z modułu

turbiny TurboVent 2.
2.  Obróć moduł turbiny TurboVent 2 (A) 

tak, by otwory były skierowane do 
dołu. Odczekaj, aż wypłynie cała ciecz. 

–  Umieść moduł turbiny TurboVent 2
w suszarce szafowej w temp. 60°C 
na 3 godziny,

–  LUB wysusz moduł turbiny
TurboVent 2 w temperaturze 
pokojowej, umieszczając go na  
24 godziny na siatce umożliwiającej 
cyrkulację powietrza.

UWAGA: W przypadku procedury maszynowej turbinę można przygotować do 
ponownego użycia co najmniej 30 razy.

NUMERY KATALOGOWE

Zabezpieczenie przed przepełnieniem 
(A): MK10158

Uchwyt (B): MK10136 Pokrywa (C): MK10137 (część zamienna)

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach. 
Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia 
tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy 

www.draeger.com

Producent:
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Moislinger Allee 53–55
23542 Lubeka, Niemcy

Znajdź lokalnego 
przedstawiciela 
handlowego na stronie: 
www.draeger.com/kontakt

SIEDZIBA SPÓŁKI
Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Posag 7 Panien 1 
02-495 Warszawa
Tel. +48 22 243 06 58 
Fax +48 22 243 06 59

BIURO KATOWICE 

Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Uniwersytecka 18 
40-007 Katowice
Tel. +48 32 388 76 60 
Fax +48 32 601 26 24

BIURO BYDGOSZCZ 

Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Sułkowskiego 18a 
85-655 Bydgoszcz 
Tel. +48 52 346 14 33 
Fax +48 52 346 14 37

BIURO GDYNIA 

Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Tadeusza Wendy 15 
81-341 Gdynia
Tel. +48 58 671 77 70 
Fax +48 58 671 05 50

BIURO GŁOGÓW
Dräger Polska Sp. z o.o.
Pl. Konstytucji 3 Maja 1, lok. 218 
67-200 Głogów
Tel. +48 76 728 63 18
Fax +48 76 728 63 68
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