
Lisälehti

Höyrystinsarjat

VAROITUS

Tämän lääkinnällisen laitteen 
asianmukaisen käytön 
varmistamiseksi on luettava 
käyttöohjeet ja tämä lisäys sekä 
noudatettava niitä.
Höyrystinsarjat
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Höyrystinsarjat

Lisäys käyttöohjeisiin

● Pidä tämä lisälehti käyttöohjeen yhteydessä. Tämä lisälehti päivittää käyttöohjeen seuraavien 
lukujen tiedot.

Tietoja tästä asiakirjasta

Tavaramerkit

Drägerin omistamat tavaramerkit

Seuraavalla verkkosivulla on luettelo maista, joissa 
tavaramerkit on rekisteröity: 
www.draeger.com/trademarks

Muiden valmistajien omistamat 
tavaramerkit

VAROITUS

Voidaksesi käyttää tätä lääkinnällistä laitetta 
asianmukaisesti lue käyttöohjeet ja tämä täy-
dennysosa ja toimi niiden ohjeiden mukaisesti.

Käyttöohje Osanumero Painos

D-Vapor/D-Vapor 3000 9052613 8 – 2020-02 ja uudemmat

Dräger Vapor 2000/3000 DB01263 9 – 2017-09 ja uudemmat

Tavaramerkki

D-Vapor®

 Dräger-Vapor®

Dräger FillTM

Tavaramerkki Tavaramerkin haltija

Selectatec® Datex-Ohmeda

Suprane®

Baxter International Inc.
SAFE-FILTM

TORRANETM Safeline Pharmaceuti-
cals

Quik FilTM Abbott Laboratories

Dismozon® BODE Chemie

acryl-des®

Schülke & MayrMikrozid®

Perform®

Actichlor®

Ecolab USAIncidin®

Oxycide®

BruTab 6S® Brulin

Dispatch® Clorox

Klorsept® Medentech

Descogen®

Antiseptica
Oxygenon®

SteriMax® Aseptix

Cleanisept® Dr. Schumacher

Tavaramerkki Tavaramerkin haltija
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Puhdistaminen

Puhdistaminen

Tämä luku korvaa luvun ”Puhdistus ja desinfiointi”.

Turvallisuustietoja

D-Vapor/D-Vapor 3000

Dräger Vapor 2000/3000

VAROITUS

Tuotteiden epäasianmukaisesta 
uudelleenkäsittelystä aiheutuva vaara

Kestokäyttöiset tuotteet on 
uudelleenkäsiteltävä, muutoin infektioriski 
kasvaa.
– Noudata ko. terveydenhoitolaitoksessa 

sovellettavia infektioiden ehkäisyä 
koskevia käytäntöjä ja 
uudelleenkäsittelymääräyksiä.

– Noudata paikallisia infektioiden ehkäisyä 
koskevia käytäntöjä ja 
uudelleenkäsittelymääräyksiä.

– Käytä hyväksyttyjä 
uudelleenkäsittelymenetelmiä.

– Uudelleenkäsittele kestokäyttöiset 
tuotteet jokaisen käytön jälkeen.

– Noudata valmistajan antamia ohjeita, jotka 
koskevat puhdistusaineita, 
desinfiointiaineita ja uudelleenkäsittelyssä 
käytettäviä laitteita.

HUOMIO

Viallisista tuotteista aiheutuva vaara

Uudelleenkäsitellyissä tuotteissa voi näkyä 
merkkejä kulumisesta, kuten säröjä, 
muodonmuutoksia, värinmuutoksia tai pinnan 
lohkeilua.

Tarkasta tuotteet kulumisen merkkien varalta ja 
vaihda tarvittaessa.

VAROITUS

Jos höyrystin on vaurioitunut sisäpuolelta, 
anesteetin ulostulopitoisuus voi olla 
virheellinen. Tämä voi puolestaan johtaa 
potilasvahinkoihin. Höyrystin saattaa toimia 
virheellisesti, jos höyrystimen sisään pääsee 
määriteltyjen anesteettien lisäksi muita 
nesteitä. Tämä voi puolestaan johtaa 
potilasvahinkoihin.
– Älä upota höyrystintä puhdistusaineisiin.
– Pesuaineita ei saa päästää 

ohjausvalitsimen alle.
– Huolehdi siitä, että pesuaineita ei pääse 

kaasun tulo- tai ulostuloliitäntöihin eikä 
täyttöjärjestelmään.

– Älä steriloi höyrystintä.
– Älä käsittele höyrystintä liuottimilla.

VAROITUS

Jos höyrystin on vaurioitunut sisäpuolelta, 
anesteetin ulostulopitoisuus voi olla 
virheellinen. Tämä voi puolestaan johtaa 
potilasvahinkoihin. Höyrystin saattaa toimia 
virheellisesti, jos höyrystimen sisään pääsee 
määriteltyjen anesteettien lisäksi muita 
nesteitä. Tämä voi puolestaan johtaa 
potilasvahinkoihin.
– Älä upota höyrystintä tai täyttöadapteria 

puhdistusaineisiin.
– Pesuaineita ei saa päästää 

ohjausvalitsimen alle.
– Huolehdi siitä, että pesuaineita ei pääse 

kaasun tulo- tai ulostuloliitäntöihin eikä 
täyttöjärjestelmään.

– Älä steriloi höyrystintä tai täyttöadapteria.
– Älä käsittele höyrystintä liuottimilla.
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Tietoja uudelleenkäsittelystä

Noudata paikallisia infektioiden ehkäisyä koskevia 
ohjeita ja uudelleenkäsittelymääräyksiä.

Noudata ko. terveydenhoitolaitoksessa 
sovellettavia infektioiden ehkäisyä koskevia ohjeita 
ja uudelleenkäsittelymääräyksiä (esimerkiksi 
uudelleenkäsittelykertoja koskevia).

Uudelleenkäsittelyn luokittelut

Lääkinnällisten laitteiden luokittelu

Luokittelu riippuu lääkinnällisen laitteen 
käyttötarkoituksesta. Infektiotartunnan riski 
käytettäessä tuotetta potilaalle ilman 
asianmukaista uudelleenkäsittelyä on perustana 
Spauldingin luokittelulle.

Laitekohtaisten komponenttien 
luokittelu

Dräger suosittelee seuraavaa luokittelua.

Ei-kriittinen

– Ohjauspainikkeet ja laitteen pinnat

Ennen uudelleenkäsittelyä

Huomaa seuraavat ohjeet ennen 
uudelleenkäsittelyn aloittamista 
(D-Vapor, D-Vapor 3000).

1 Kytke laite pois päältä.

2 Irrota verkkopistoke.

Luokittelu Selitys

Ei-kriittinen Komponentit, jotka ovat kosketuk-
sissa vain terveen ihon kanssa

Melko kriitti-
nen

Komponentit, jotka kuljettavat hen-
gityskaasuja tai ovat kosketuksissa 
limakalvojen tai sairaan ihon kanssa

Kriittinen Komponentit, jotka läpäisevät ihon 
tai limakalvoja tai ovat kosketuk-
sissa veren kanssa
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Puhdistaminen

Hyväksytyt uudelleenkäsittelymenetelmät

Komponenttien 
uudelleenkäsittelymenetelmien 
yleiskuva

Pintadesinfiointi ja puhdistus

Edellytykset:

– Pintadesinfiointiaine on valmistettu valmistajan 
ohjeiden mukaisesti.

– Valmistajan antamia esim. säilymisaikaa tai 
käyttöolosuhteita koskevia ohjeita 
noudatetaan.

– Puhdasta, nukkaamatonta 
pintadesinfiointiaineeseen kostutettua liinaa 
käytetään puhdistavaan pintadesinfiointiin.

Puhdistus

1 Pyyhi näkyvä lika kertakäyttöisellä, 
desinfiointiaineeseen kostutetulla liinalla. 
Hävitä liina.

2 Pyyhi kaikki pinnat. Sen jälkeen likaa ei enää 
saa näkyä.

Pintadesinfiointi

3 Pyyhi puhdistetut pinnat uudelleen siten, että 
kaikki pintadesinfiointiaineella desinfioitavat 
pinnat kostuvat näkyvästi.

4 Odota pintadesinfiointiaineen vaikutusajan 
verran.

5 Kostuta vaikutusajan lopussa uusi, puhdas ja 
nukkaamaton liina (laadultaan vähintään 
juomakelpoisella) vedellä.

6 Pyyhi kaikkia pintoja, kunnes 
pintadesinfiointiaineen jäännöksiä, kuten 
vaahtojäämiä tai viiruja, ei enää ole 
havaittavissa.

7 Odota, kunnes pinnat ovat kuivuneet.

8 Tarkasta pinnat näkyvien vaurioiden varalta ja 
vaihda tuote tarvittaessa.

Säilytys ja kuljetus

Uudelleenkäsittelyn jälkeen tuotteen säilytykselle 
ja kuljetukselle ei ole erityisvaatimuksia. Seuraavat 
seikat on kuitenkin huomioitava:

– Säilytettävä kuivassa ja pölyttömässä paikassa

– Kuljetuksen aikana on vältettävä tuotteen 
vaurioitumista ja kontaminoitumista uudelleen

Kaikkia muita mukana toimitettujen asiakirjojen 
sisältämiä kuljetusta ja säilytystä koskevia tietoja 
on noudatettava.

Komponentit Pintadesinfiointi ja puhdistus

Laitteen pinta Kyllä (katso "Pintadesinfiointi ja 
puhdistus", sivu 5)

Pintade-
sinfiointi-
aine

Valmistaja Pitoisuus Vaikutus-
aika

Dismozon 
plus

BODE 
Chemie

1,6 % 15 min

VAROITUS

Sisäänpääsevän nesteen aiheuttama vaara

Laitteeseen pääsevästä nesteestä saattaa olla 
seurauksena:

– Laitevaurio

– Sähköisku

– Laitteen toimintahäiriöt

Varmista, että laitteeseen ei pääse mitään 
nesteitä.
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Muut aineet ja uudelleenkäsittelymenetelmät

Desinfiointiaineet

Käytä desinfiointiaineita, jotka ovat kansallisesti 
hyväksyttyjä ja jotka soveltuvat ko. 
uudelleenkäsittelymenetelmään ja aiottuun 
käyttöön.

Pintadesinfiointiaine

Pintadesinfiointiaineiden valmistajat ovat 
todistaneet vähintään seuraavat vaikutusspektrit:

– Bakteereja tuhoava

– Hiivoja tuhoava

– Viruksia tai vaipallisia viruksia tuhoava

Noudata pintadesinfiointiaineiden valmistajien 
ohjeita.

Seuraavat pintadesinfiointiaineet olivat 
yhteensopivia materiaalin kanssa testin aikana:

Vaikutusaineryhmä Pintadesinfiointiaine Valmistaja Luettelointi

Klooriperusteiset BruTab 6S Brulin EPA1)

Clorox Professional Disinfecting Bleach 
Cleaner

Clorox EPA

Dispatch Hospital Cleaner Disinfectant 
Towels with Bleach

Klorsept 17 Medentech EPA

Actichlor plus Ecolab USA EPA

Happiperusteiset Descogen Liquid Antiseptica CE

Descogen Liquid r.f.u.

Oxygenon Liquid r.f.u.

Dismozon plus BODE Chemie CE

Oxycide Ecolab USA EPA

Perform Schülke & Mayr CE

SteriMax Wipes Aseptix CE

Incidin OxyWipes Ecolab USA CE
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Puhdistaminen

Dräger huomauttaa, että happi- ja klooriperusteiset 
aineet voivat aiheuttaa värinmuutoksia joissain 
materiaaleissa. Tämä ei ole merkki siitä, ettei tuote 
toimisi oikein.

Muiden pintadesinfiointiaineiden käyttö tapahtuu 
omalla vastuulla.

Uudelleenkäsittelyn jälkeen

Valmistelu ennen käyttöä 
(D-Vapor, D-Vapor 3000)

Toimintavalmiuden tarkastaminen

Edellytykset:

– Laite on koottu ja valmisteltu siten, että se on 
käyttövalmis.

Menettely:

1 Tarkasta toimintavalmius käyttöohjeen luvun 
”Käyttö” mukaisesti.

Kvaternaaliset 
ammoniumyhdisteet

acryl-des2) Schülke & Mayr CE

Mikrozid alcohol free liquid2)

Mikrozid alcohol free wipes2)

Mikrozid sensitive liquid2)

Mikrozid sensitive wipes2)

Cleanisept Wipes Maxi Dr. Schumacher CE

Surfa'Safe Premium ANIOS Laboratories CE

Wip'Anios Excel

Tuffie 5 Vernacare ARTG3)

1) Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto
2) Vaipallisia viruksia tuhoava
3) Australian Register of Therapeutic Goods

Vaikutusaineryhmä Pintadesinfiointiaine Valmistaja Luettelointi
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Valmistaja

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
D-23542 Lübeck
Saksa
+49 451 8 82-0

Faksi +49 451 8 82-2080
http://www.draeger.com

9511300 – fi
© Drägerwerk AG & Co. KGaA
Painos/Edition: 1 – 2020-04
Dräger pidättää oikeuden muutosten 
tekemiseen lääkinnälliseen laitteeseen 
etukäteen ilmoittamatta.
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