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     Monnal T60הוראות אחזקה שוטפת למנשמים 

 
   לנקות ולחטא את האביזרים  חובה לפני השימוש על חולה חדש, במכשיר ,או   הראשון לפני השימוש

 טרום חיטוי
 טיפול ראשוני  כדי לצמצם את נוכחותם של מיקרו אורגניזמים ולהקליש לבצע וציוד  אביזרים מלוכליםעל 

.על הליכי הניקוי  

 ניקוי

 פעולת הסרת כל עקבות של לכלוך ממקום, משטח, או אלמנט.
 ְסֶטִריִליַזצָיה

 הרס מוחלט של כל זני נבט, וירוסים שמרים.

ים.זוהמהליך עיקור או חיטוי לעולם לא יתאפשר על אלמנטים מלוכלכים או מ  

 
 הליך שלם כולל:

חיטוי מראש, שטיפה וייבוש-. פירוק 1  
וש. ניקוי, שטיפה וייב2  
. חיטוי, שטיפה וייבוש, או עיקור3  
. בדיקות הרכבה מחדש ופונקציונליות4  

חומר לעולם אל תשתמש אבקות שוחקות, אצטון, א  

פעמי -פעמי וכאלה אשר מיועדים לשימוש רב-אביזרים למנשם מתחלקים לאלה המיועדים לשימוש חד   

 כדי למנוע זיהום צולב. ולעקראלמנטים את הלשימוש חוזר יש לנקות  ניםניתפריטים אשר  
 א חובה וחשובה מאוד, הוא באחריות המשתמש.וההליך זה, 

 VI.1הגדרות 

 טרום חיטוי

ים כדי לצמצם את נוכחותם של מיקרו אורגניזמים ולהקל לוכלכמוציוד תבצע על חפצים מטיפול ראשוני ה
 .ניקוי הבאים

 ניקוי
ט.פעולת הסרת כל עקבות של לכלוך ממקום, משטח, או אלמנ  

 ְסֶטִריִליַזצָיה
 הרס מוחלט של כל זני נבט, וירוסים שמרים.

 הליך עיקור או חיטוי לעולם לא יתאפשר על אלמנטים מלוכלכים או מלוכלכים.
 הליך שלם כולל:

חיטוי מראש, שטיפה וייבוש-. פירוק 1  
. ניקוי, שטיפה וייבוש2  
. חיטוי, שטיפה וייבוש, או עיקור3  
ופונקציונליות. בדיקות הרכבה מחדש 4  

.ים אחריםחריפלעולם אל תשתמשו אבקות שוחקים, אצטון, או ממיסים   

רפואי כדי המכשיר הוראות הכרחיות לתפעול הההנחיות הבאות אושרו על ידי היצרן של הציוד הרפואי כ
 להיות מוכן לכל שימוש חוזר.

הליך העיקור מיושם בפועל על מנת להבטיח כי  שתמשת במנשםתמיד באחריות המחלקה המ הליך זה הינו
 התוצאה המקווה.למען השגת  על ציוד
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 VI.2תחזוקה שוטפת  נהלים הליך זה דורש שמירה קפדנית על
 משטח ההנשמה ניתן לנקות.את 

 של יצרנים כגוןבאמצעות דיטריגנטים על מוצרי הניקוי הבאים למטרה זו היצרן ממליץ 
 s ANIOS TSA  אוANIOS  SURFA'safe. 

 המומלץ. הניקוי  ש במוצרי הניקוי רשומים בגב האריזה של החומרהוראות השימו
 

 ולא לאפשר כל נוזל לחדור בתוך היחידה. המנשםההוראות יצרן  לפעול לפיחשוב 
  מנותק מאספקת החשמל. כאשר המשםתחזוקה חייבת להתבצע 

 

 ניקוי המסנן בקטריולוגית
ית. החל המלצות יצרן לגבי תדירות החלפת המסנן בקטריולוג  

מסנן.למצורפות העיין בהוראות למשתמש   
והעברת מחלות פעמיים או מתכלה נושא את הסיכון של זיהום -לשימוש חדהמיועדים אבזרים בשימוש חוזר 

.לחולה חולהמ  

  expiratory  או inspiratory -ה  שימוש בפילטר בקטריולוגי מלוכלך או סתום  מגביר את ההתנגדות 

מוחלף באופן קבוע )כל חצי שנה(.ולהיות מסנן כניסת האוויר להיבדק העל מסנן האוויר בכניסה )  
ולהסיר על ידי סיבוב נגד כיוון השעון. ולשחרר ישכדי להחליף אותו,  

הכנס את המסנן החדש וסיבוב בכיוון השעון כדי לאבטח את ההתאמה.   
 מסנן 

Clean'in   Monnal   עקרללא ניתן לחטא, לנקות, או   

 

 :HEPA-ה מסנןהשל  מאפייני הסינון

Reference  KY691401  
 התנגדות

60L/min  
1.15 mbar  

  99.97% סינון
  0.5μm <  חלקיקים

 + שסתום נשיפה FLOW SENSORנשיפה: מערכת 

 (.לשימוש חוזר) autoclavableפעמיים והרכבות -נשיפה: מכלולים לשימוש חד מערכתישנם שני סוגים של 

פעמי הם שקופים. שני המרכיבים הללו נושאים מק"ט, מספר -לשימוש חד EXPת נמערכהחיישן ושסתום 

  צווה, ואת הלוגו הבא:א

הם כחולות. שני המרכיבים הללו נושאים מספר סידורי  autoclavableנשיפת  מערכתהחיישן ואת שסתום 

   autoclavableיחידה, מק"ט, ואת הלוגו '
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 פעמי-ימוש חדלש אביזרים
של  הזמן להחלפה נקיה ומוכנה לשימוש קליני. מרווח הספקעל ידי  סופקתמואקספיריום הנשיפה  מערכת

 של תרופות.נבוליזציה  במידתבנוכחות הפרשות ו ם של בית החוליםתלוי פרוטוקוליהמערכת 

 
 .יםחול ביןום זיהמעבר פעמיים או מתכלה נושא את הסיכון של -אבזרים לשימוש חדבשימוש חוזר 

 autoclavableגרסת 

 מחזורי עיקור. 50מיועדת לעבור לפחות  אקספיריוםה מערכת 

 (.SNסתום מסומן עם מספר סידורי יחיד )שהו, החיישן העיקור לעקוב אחר מספר מחזורי ע"מ
יל חוט ( דורש אמצעי זהירות מיוחדת במהלך טרום חיטוי, ניקוי, וחיטוי. הוא מכ50חיישן זרימת הנשיפה )

 שברירי.ומאוד,  עדין פלטינה 

 לכן חשוב:

 ,FLOW SENSOR-הלתוך כלשהו החדרת חפץ מהימנע  -
 סילון מים או אוויר,מחשיפתו להימנע  -
 או להפיל אותו. מכהלהימנע מכל  -

חייב להיות יבש  hot wire expiratory flow sensorלאחר מחזור ניקוי / חיטוי )טבילה, חיטוי, וכו '(, 
 מחדש.פעולה חלוטין לפני ל

 במצב טוב.הינם בצע בדיקה ויזואלית על מנת להבטיח כי הרכיבים השונים 

 autoclavable expiratory valve  -ו expiratory flow sensor autoclavableעיקור של מומלץ לבצע 

 לפני השימוש הראשון.

 הכנה
 צן השליפה.על ידי לחיצה על לח הממקומ אקספיריוםה מערכתהסר את  -
(, 51(, ולאחר מכן הסר את גוף השסתום )50הפרד את חיישני זרימת הנשיפה מן שסתום הנשיפה ) -

 (.53(, ואת דיסק סיליקון )52הממברנה )
 חיטוי / ניקויניקוי/-לפני 

 ANIOS: ANIOSYME DD1, SALVANIOS PH7, HEXANIOSעל שימוש במוצרים  יץממל הספק 

G + R (הורא הקפיד עללו.)ות של יצרן המוצר 
 ְסֶטִריִליַזצָיה

דקות(:  C 134 ° 18הנשיפה )תואם עם מחזור  מערכתבמידת הצורך, לעקר את החלקים הבאים של 

FLOW SENSOR .הנשיפה, גוף השסתום, דיסק סיליקון, ממברנה 
 פירוק והרכבת בדיקות פונקציונליות

 הנשיפה: ערכתהרכב את מ
 ( על מושב גוף שסתום;53סק סיליקון )( ו די52מיקום מחדש הממברנה )

דיסק סיליקון חייב להיות מוכנס בממברנה, ולאחר מכן הממברנה חייב להיות ממוקם על מושב גוף שסתום. 
 אין למקם את דיסק סיליקון ישירות על מושב גוף שסתום.

 .FLOW SENSORמומלץ לך לבצע בדיקה אוטומטית לאחר כל התקנה מחדש של שסתום הנשיפה ואת 
דיסק  אי מיקומו שלהרכבה שגויה של אסיפת הנשיפה )מיצוב הלא נכון של הממברנה בגוף השסתום, 

)סיכון של דליפות, שמירת לחץ  לפגוע בתפקוד המנשם  , וכו '( יכול:הוספת דיסק סיליקון נוסאו סיליקון, ה

                (.hypoventilation -הנפח  שמירתלא נכון, אי 

 
 בדבר הבהרה נוספת נשמח לעמוד לרשותכם.

 
 מחלקת שירות 
 יגב ציוד רפואי ומעבדתי בע"מ 

 


