Wagen E 902/1 voor MIC-modules
,Houdt u zich aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen uit de gebruiksaanwijzing van de reinigings- / desinfectieautomaten G 7827/28 of PG 8527/28.
Behandel alleen instrumenten/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!
Geleverd:
Basiswagen E 902/1 met zes plaatsen voor MIC-OK-modules, H 620, B 640,
D 790 mm,
voorzien van een magneetstrip voor de automatische wagenherkenning.
Bijgeleverde accessoires
– 3 modules met aansluitingen voor korte MIC-instrumenten E 905/1
– 3 modules met aansluitingen voor korte MIC-instrumenten E 906/1
– 3 inzetten E 444 voor lichtkabels en zuigslangen
Bij de modules en inzetten horen aparte gebruiksaanwijzingen.
–
–
–
–

2 m siliconen slang C 5 mm
6 blindschroeven E 362
24 kapjes E 445 voor spoelhulzen E 442, opening met C 6 mm
12 kapjes E 446 voor spoelhulzen E 443, opening met C 10 mm

Toepassing:
In de wagen kunt u maximaal zes modules voor MIC-instrumenten plaatsen. Lichtkabels en zuigslangen kunt u in maximaal zes inzetten E 444 behandelen. De houders hiervoor vindt u in het voorste en achterste gedeelte van de wagen. Voor het
spoelen van de binnenkant van de slangen en voor het aansluiten van lange instrumenten zijn zes aansluitingen aanwezig.
Daarnaast kunt u op het bovenste niveau van de wagen speciale inzetten voor optieken en zeefschalen plaatsen. Het onderste niveau is geschikt voor zeefschalen.
Afmetingen belading

E 902/1 [H x B x D in mm]

Bovenste niveau

65 x 593 x 780

Onderste niveau

53 x 593 x 780

,Ruim op het bovenste en onderste niveau van de wagen geen spoelgoed in
dat ander spoelgoed afdekt en plaats ook geen overvolle zeefschalen. De
instrumenten in de modules worden anders niet goed door het water bereikt.

Controleer bij het beladen/voor elke programmastart:
– of de afsluitkleppen van de watertoevoer van de afzonderlijke modules functioneren.
– of de geplaatste modules correct op de watertoevoer van de wagen zijn aangesloten.
– of de ingeschoven wagen goed op de watertoevoer van de reinigings-/desinfectieautomaat is aangesloten.

,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.

Houdt u zich aan de beladingsvoorschriften die in het kader van de validatie
zijn vastgelegd.

,Alle MIC-instrumenten moeten voorafgaand aan de behandeling volgens de
aanwijzingen van de fabrikant worden gedemonteerd.
Nauwe, niet-demonteerbare schachtinstrumenten moeten volgens de aanwijzingen van de fabrikant worden voorgereinigd.
,Vóór het aansluiten van de holle instrumenten moet zijn gewaarborgd dat
de lumina/de kanalen goed doorgespoeld kunnen worden.
De afzonderlijke instrumenten mogen tijdens de reiniging en desinfectie niet
met elkaar in aanraking komen.

Modules in de wagen zetten
^ Schuif de watertoevoer van de module in de module-aankoppeling van de wagen. De afsluitklep wordt daarbij naar achteren gedrukt.
^ Druk de module achter de beugel van het frame.
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Inspuiters en Luer-Lock-adapters plaatsen

Lichtkabels en zuigslangen

Aan beide kanten van de wagen bevinden zich
telkens drie aansluitingen voor inspuiters, slangadapters en zuigslangen.

Lichtkabels en zuigslangen kunt u in de inzet E 444
behandelen.
Bij de inzet hoort een aparte gebruiksaanwijzing.

^ Verwijder de blindschroeven met een sleutel 9 van
de aansluitpunten.
^ Schroef de Luer-Lock-adapters of de inspuiters in
de aansluitingen en zet deze met een steeksleutel
vast.

Optieken

,Om mechanische beschadigingen te voor-

komen, mogen optieken alleen worden behandeld
in inzetten van de fabrikant van de optieken of in
de speciale inzet E 460 (niet bijgeleverd).
^ Plaats de inzet met de optieken op het bovenste niveau van de wagen.

Kleine onderdelen
Leg kleine onderdelen, zoals dichtingen en kraantjes,
in de afsluitbare zeefschaal E 451 (niet bijgeleverd).
^ Plaats de afgesloten zeefschaal op het onderste niveau in de wagen.

^ Hang de inzet E 444 met de beugel aan het haakje
van de wagen.
^ Sluit het uiteinde van de slang aan op een geschikte adapter aan de zijkant van de wagen. De
slang wordt zo van beneden naar boven doorgespoeld.
Een uitstekend gedeelte van een lichtkabel of
slang mag niet in de wagen of tussen de deur van
de reinigings- en desinfectieautomaat ingeklemd
raken.

Trocarts zonder holtes

Zeefschalen

Trocarts zonder holtes en micro-instrumenten kunt u
in de inzet E 441/1 behandelen (niet bijgeleverd).

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

^ Druk de trocarts in de houders.
^ Plaats de inzet op het bovenste of onderste niveau
van de wagen.

^ Plaats zeefschalen op het bovenste niveau van de
wagen.
Laad de zeefschalen niet te vol, zodat het water
alle oppervlakken goed kan bereiken.

Voorkom dat zeer kleine onderdeeltjes worden weggespoeld die door de mazen van de zeefschaal of
door de spleet tussen de zeefschaal en het deksel
passen. Gebruik bijvoorbeeld inzet E 473/1 (niet bijgeleverd).
^ Bevestig de inzet E 473/1 aan een spijl van de wagen.

