Insert E 427 for laryngoscopes

Areas of application:
The E 427 insert can be used for cleaning and disinfecting up to six laryngoscopes in most sizes.
The E 427 insert is suitable for use in injector mobile units for anaesthetic instruments, e.g.:
– E 435, E 436, E 461,
– E 515, E 715, E 915.

,Please read the Warning and Safety instructions in the Operating Instructions for your washer-disinfector carefully.
You should only process laryngoscopes/medical products in this insert if they have been declared as suitable for
machine processing by the manufacturer. Please also observe the manufacturer's care instructions. The programme
selected must be suitable for the materials from which the medical products to be processed are made. Where
possible the programme should include thermal disinfection.
^ Hook the laryngoscope onto the upper rail in the insert by the ball joint.
The other end of the laryngoscope should, depending on size, be supported on one of the other rails.
^ Laryngoscopes should always be arranged in between two rails so that they do not come into contact with each other.
^ The E 427 insert should be placed in the flat area at the back of the AN mobile unit.
The spatula end of the laryngoscopes should point towards the front of the wash cabinet or into the centre of the
cabinet from one side.
Only by doing so can critical areas be properly accessed by the wash action.

,To avoid material damage to laryngoscopes they should only be processed in the Vario TD programme with the
final rinse and desinfection being carried out with fully de-mineralised water.
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Inzet E 427 voor laryngoscopen

Toepassing:
Met de inzet E 427 kunt u maximaal zes laryngoscopen van bijna elk formaat reinigen en desinfecteren.
De inzet E 427 is geschikt voor injectorwagens voor anesthesie-instrumentarium, zoals:
– E 435, E 436, E 461,
– E 515, E 715, E 915.

,Houdt u zich aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen uit de gebruiksaanwijzing van de reinigings- en
desinfectieautomaat. Behandel alleen laryngoscopen/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.
^ Bevestig de laryngoscoop met de kogelsluiting aan de bovenste dwarsstang (zie afbeelding).
Leg het uiteinde van de spatel van de laryngoscoop op een van de andere dwarsstangen (afhankelijk van de grootte, zie
afbeelding).
^ Plaats de laryngoscopen telkens tussen twee stangen, zodat ze niet met elkaar in aanraking komen (zie afbeelding).
^ Positioneer de inzet E 427 achter in de AN-injectorwagen in het vrije gedeelte.
De uiteinden van de spatels moeten naar het midden van de spoelruimte zijn gericht.
Alleen zo kunnen de kritische delen goed worden gereinigd.

,Om materiaalproblemen te vermijden, dienen de laryngoscopen alleen met het programma Vario TD te worden
behandeld. Gebruik voor het laatste spoelen en de desinfectie bij voorkeur gedemineraliseerd water.
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