Wagen E 713 voor OK-instrumentarium en containers
Geleverd:
Basiswagen E 713 met drie niveaus, H 575, B 530, D 600 mm
Los bijgevoegd:
– 2 E 447, Luer-Lock-adapters ] voor Luer-Lock \
– 3 inspuiters Ø 3 mm, lengte 24 mm
– 1 magneetstrip voor automatische wagenherkenning (zonder magneten)

Bij te bestellen accessoires
– DIN-zeefschaal E 142
– Houders voor micro-instrumenten E 476
– Inzet voor kleine voorwerpen E 473/1
– Afdeknet A2 1/2, 216 x 456 mm
– 5 magneten voor automatische wagenherkenning (ML)

,Houdt u zich aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen uit de gebruiksaanwijzing van de reinigings- en desinfectieautomaat G 7825/26. Behandel alleen containers/medische producten die volgens de fabrikant van die producten geschikt zijn voor machinale behandeling. Houdt u zich aan de specifieke behandelingsvoorschriften van de fabrikant. Het te gebruiken programma,
met bij voorkeur thermische desinfectie, moet indien nodig op het materiaal van
de medische producten worden afgestemd. Gebruik voor het laatste spoelen bij
voorkeur gedemineraliseerd water.
Bij gebruik van de automatische wagenherkenning moet de codering worden
aangepast!
Toepassing:
Op het onderste niveau van de wagen E 713 kunt u twee platte DIN-containers
(150 x 300 x 600 mm*) en de bijbehorende deksels (30 x 300 x 600 mm*) behandelen.
Op de beide bovenste niveaus van de wagen kunt u telkens twee DIN-zeefschalen
met OK-instrumentarium plaatsen.
U kunt maximaal vijf holle instrumenten op het tweede niveau van de wagen behandelen. Hiervoor moet u de bijgevoegde inspuiters en Luer-Lock-adapters gebruiken.
* afmetingen in mm (hoogte x breedte x lengte), productie volgens EN 868-8

Aanwijzingen voor het gebruik:
Gebruik voor containers van geëloxeerd aluminium beslist een pH-neutraal reinigingsmiddel.
Bij gekleurd geëloxeerd aluminium moet voor de reiniging en de thermische
desinfectie / naspoeling gedemineraliseerd water worden gebruikt.
– Bij containers en deksels van kunststof leidt het gebruik van een geschikt naspoelmiddel tot een sneller c.q. beter droogresultaat.
– Haal filters van textiel of papier voor de behandeling uit de deksels.
– Teflonfilters kunnen eventueel in het deksel blijven, tenzij de fabrikant iets anders
aangeeft.
– Bij containers met een ventiel moet de functie van de ventielen na de behandeling worden gecontroleerd.
Let op!
Voor het vastleggen van de desinfectieparameters gelden onder meer de veiligheidscriteria voor het personeel (verwondingsgevaar bij instrumenten).

Controleer bij het beladen/voor elke programmastart:
– of de spoelarmen vrij kunnen draaien.
– of de openingen van de inspuiters van de spoelarmen schoon/niet verstopt zijn.
– of de ingeschoven wagen goed op de watertoevoer van de reinigings-/desinfectieautomaat is aangesloten.
Houdt u zich aan de beladingsvoorschriften die in het kader van de validatie
zijn vastgelegd.

Als holle voorwerpen met de opening naar boven worden ingeruimd,
kan spoelwater in de voorwerpen
achterblijven. Dit kan van invloed
zijn op het naspoelresultaat.

^ Scharnierende instrumenten moeten
geopend in de zeefschalen worden
geplaatst, zodat het afgedekte vlak
zo klein mogelijk is.

^ Lichte instrumenten, zoals bulldogklemmen en kleine voorwerpen die
gemakkelijk kunnen worden weggespoeld, kunt u met siliconen houders
vastzetten (o.a. E 476) of in afsluitbare inzetten plaatsen (o.a. E 473/1).

^ Reservoirs (zoals bakken, bekers en
nierschalen) moeten met de opening
naar beneden in de wagen worden
geplaatst. De reiniging van de instrumenten mag niet wordt belemmerd.
Voorkom dat de reservoirs kunnen
kantelen.
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Wagen E 713 voor OK-instrumentarium en containers
Aansluiting voor holle instrumenten

Inspuiters en Luer-Lock-adapters plaatsen
Indien gewenst kunt u maximaal vijf holle instrumenten op het tweede niveau van
de wagen behandelen. Hierbij moet gebruik worden gemaakt van de bijgevoegde
inspuiters en Luer-Lock-adapters.
Ga als volgt te werk:
^ Schroef de afsluitingen met een sleutel 7 van de aansluitpunten a.
^ Schroef de Luer-Lock-adapters of de inspuiters in de aansluitingen en zet deze
vast met de gebruikte sleutel b.

,Om te kunnen waarborgen dat alle spoelsystemen over voldoende (gestandaardiseerde) spoeldruk beschikken, moet u op alle schroefaansluitingen inspuiters, adapters, spoelhulzen of blindschroeven plaatsen.
Gebruik geen beschadigde spoelsystemen zoals inspuiters, adapters en spoelhulzen.
Spoelsystemen die u niet voor spoelgoed gebruikt, hoeft u niet door blindschroeven te vervangen.

Holle instrumenten aansluiten

,Voor het aansluiten van de holle instrumenten moet zijn gewaarborgd dat
de lumina/de kanalen goed doorgespoeld kunnen worden.

^ Sluit canules met Luer-Lock-aansluitingen op de betreffende Luer-Lock-adapters van de injectorwagen aan.
^ Verbind canules met vrouwelijke aansluiting met behulp van een verbindingsstuk Luer-Lock \ / Luer-Lock \ met de Luer-Lock-adapter van de injectorwagen.
^ Steek chirurgische zuiginstrumenten (o.a. volgens Cooley) op de inspuiters.

,Holle instrumenten die tijdens de behandeling zijn losgeraakt, moeten opnieuw worden behandeld.

