Reinigingssysteem E 499 voor canules

Geleverd
Tweedelig reinigingssysteem E 499,
H ca.100 mm, Ø 23 mm.

Bestemming
Het reinigingssysteem E 499 is bestemd voor de behandeling
van insufflatie-, spoel- en zuigcanules, alsmede voor zuigonderbrekers, afkomstig uit bijvoorbeeld de MIC- of KNO-discipline.

,Houdt u zich aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen uit de gebruiksaanwijzing van de reinigings- en
desinfectieautomaat. Behandel alleen 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 producten
worden afgestemd.
Montage
^ Pak het bovenste gedeelte van de E 499 in het midden vast.
Draai het element tot de aanslag met de wijzers van de klok
mee en trek het er dan uit (naar boven). Draai niet aan de
draaischijf.
^ Verwijder een inspuiter of blindschroef uit de injectoreenheid
van een wagen, bovenrek of module.
^ Schroef het onderste gedeelte van de E 499 met de hand in
de vrije positie of de vrije siliconen houder.
^ Steek de beide gedeelten van de E 499 weer in elkaar. Draai
vervolgens het bovenste element tegen de wijzers van de klok
in (tot de aanslag).

Mogelijk moeten voor het eerste gebruik eerst de prestaties van de wagen, het bovenrek of de module worden gecontroleerd.

Als u meerdere E 499 tegelijk in een wagen, bovenrek of module wilt gebruiken, moet worden nagegaan of het gewenste aantal in het kader van de validatie is toegestaan.
Houdt u zich altijd aan het maximale aantal dat bij de validatie is vastgelegd.

Miele Professional, Postbus 166, 4130 ED Vianen, Telefoon (03 47) 37 88 84, Fax (03 47) 37 84 29,
Internet: http://www.miele-professional.nl / ! 0297 Wijzigingen voorbehouden / productiedatum 2015-11-01

M.-Nr. 10 338 430 / 00

nl

Reinigingssysteem E 499 voor canules

Toepassing
^ Haal indien mogelijk de zuig- en spoelcanules volgens de
aanwijzingen van de fabrikant uit elkaar en open eventuele
kranen en/of kleppen.
^ Voer bij grove verontreinigingen eerst een voorreiniging uit.

,Vóór de behandeling moet zijn gewaarborgd dat de lumina/de kanalen goed doorgespoeld kunnen worden.
^ Pak het bovenste gedeelte van de E 499 in het midden vast.
Draai het element tot de aanslag met de wijzers van de klok
mee en trek het er dan uit (naar boven). Draai niet aan de
draaischijf.
^ Plaats de te behandelen canule a in het onderste gedeelte.
^ Kies met de draaischijf op het bovenste gedeelte de kleinst
mogelijke opening b.
De opening mag niet te groot zijn, zodat de canule tijdens de
behandeling goed wordt doorgespoeld.
^ Steek de beide gedeelten van de E 499 voorzichtig in elkaar
c. Steek de canule door de gekozen opening (zie afbeeldingen). De aansluiting, alsmede eventuele kleppen en zuigonderbrekers zijn zo in het reinigingssysteem ingekapseld.

,De canules mogen niet boven de randen van de wagens,
bovenrekken en modules uitsteken om beschadigingen bij
het inschuiven in de reinigings- en desinfectieautomaat te
vermijden.
^ Draai vervolgens het bovenste gedeelte van de E 499 tegen
de wijzers van de klok in (tot de aanslag).

,Het reinigingssysteem is alleen correct vergrendeld als
het bovenste gedeelte van de E 499 tot de aanslag is aangedraaid (tegen de wijzers van de klok in).
Anders kan de spoeldruk de beide helften uit elkaar drukken
en kan het spoelgoed beschadigd raken.
^ Controleer voor en na de behandeling of de vergrendeling
correct is.

