REINIGINGS PROCEDURE.

BVS series
Bladder Volume Scanners

Reiniging Bladder Volume Scanner.
Het gebruik van de BVS Pro vereist de juiste zorg, reiniging en desinfectie van het
apparaat . Deze pagina's bevatten informatie en instructies om u te he lpen bij het
effectief reinigen en desinfecteren van de BVS Pro Bladder Volume Scanner. Bovendien
helpt deze instructie om schade tijdens reinigi ng of desinfectie te voorkomen,
waardoor uw garantie kan komen te vervallen.
Redelijke zorg omvat : inspectie, reiniging en desinfectie indien nodig. Wij adviseren
de BVS Pro na elk gebruik te reinigen . Inspecteer en controleer v óór elk gebruik a lle
onderdelen van de BVS Pro zorgvuldig. Meld eventuele schade aan uw Mediate Medical
vertegenwoordiger en st op het gebruik van de BVS Pro .

BVS Pro reinigen
Reinigen is het verwijderen van alle zichtbare vuil en verontreinigingen en desinfectie
is het proces waarbij ziekteverwekkende micro -organismen worden vernietigd of
geïnactiveerd. Zorg er tijdens het reinigen voor dat al het vreemde materiaal wordt
verwijderd. Hierdoor kunnen de actieve ingrediënten van het desinfecteringsmiddel
alle oppervlakken van het apparaat bereiken.
•
•
•
•
•
•

•
•

Zorg dat het apparaat uit staat
Laat gel of andere verontreinige nde stoffen nooit op het apparaat opdrogen. Dit
maakt ze lastig te verwijderen.
Gebruik een zachte, licht vochtige doek of reinigingsdoekje
Begin altijd op een schoon oppervlak en veeg in de richting van een vuil
oppervlak.
Beperk overlap in het veegpatroon tot een minimum
Vervang een vuil of opgedroogd doekje altijd door een nieuw doekje
Gebruik droge of vuile doekjes niet opnieuw
Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen (zoutzuur & bleek).

Houd de omgeving altijd schoon & netjes, dus geen v uil of vreem de stoffen ro nd het
instrument.
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Desinfectie sondekop
•
•
•
•
•
•

Veeg de sondekop af met een antibacterieel reinigingsdoekje en /of
desinfecterend reinigingsmiddel en zorg dat de sondeko p volledig vochtig is
Laat de sonde drogen
Het apparaat is weer klaar voor gebruik
De sondekop kan worden gedesinfecteerd met Incidin Oxyfoam of met isopropyl
alcohol 70%
Dompel geen enkel deel van de sonde kop of unit o nder in een desinfecterende
oplossing
Stel geen enkel onderdeel van het apparaat bloot aan stoomsterilisatie o f
ethyleenoxide sterilisatie

WAARSCHUWING
•
•

Gebruik altijd oogbescherming en handschoenen bij het reinigen en
desinfecteren van apparatuur.
Als een voorgemengde oplossing wordt gebruikt, moet u de vervaldatum
van de oplossing in acht nemen.
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