Filteradapter E 478/1 met microfilter
Geleverd:
Filteradapter E 478/1 is voorzien van:
– 4 houders voor Luer-Lock \

Bij te bestellen accessoires
– E 448, siliconen slang 300 mm met Luer-Lock-adapter \ voor Luer-Lock ]

– 1 roestvrijstalen filterplaatje

– E 362, blindschroef

– 4 afsluitdoppen E 531 voor Luer-Lock

– Verbindingsstukken E 790 Luer-Lock ] / Luer-Lock ]

,Houdt u zich aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen uit de gebruiksaanwijzing van de reinigings- en desinfectieautomaat en van de injectorwagen.
Behandel alleen canules/medische producten die volgens de fabrikant van die producten geschikt zijn voor machinale behandeling. Houdt u zich aan de specifieke
behandelingsvoorschriften van de fabrikant, met name ten aanzien van de mate van filtering. Het te gebruiken programma, met bij voorkeur thermische desinfectie,
moet indien nodig op het materiaal van de medische producten worden afgestemd.
Toepassing
De filteradapter E 478/1 kan in injectorwagens voor OK-instrumenten uit de oogheelkunde worden gebruikt. Bij de injectorwagens hoort een aparte gebruiksaanwijzing.
Met de filteradapter E 478/1 kunt u zeer nauwe zuigbuizen en nauwe canules (bijvoorbeeld Sautter-canules) behandelen.
Het toegepaste filterplaatje filtert deeltjes 0 0,1 mm uit het water en voorkomt zo dat deze de lumina verstoppen.
Houdt u zich beslist aan de beladingsvoorschriften die bij de validatie zijn vastgelegd.

Canules en andere holle instrumenten moet u meteen na gebruik bij de patiënt (bij voorkeur nog in de OK) met een spuit met water doorspoelen. Zo voorkomt u dat
bloedresten of resten van medicijnen de nauwe lumina verstoppen, waardoor de binnenreiniging ongunstig kan worden beïnvloed.

Canules behandelen
^ Schroef de canules op de Luer-Lock-houders van
de E 478/1.
^ Sluit niet gebruikte aansluitingen af met een
afsluitdop E 531!

Nauwe instrumenten behandelen
Instrumenten met één aansluiting:
^ Sluit de instrumenten aan op de Luer-Lock-houders
van de E 478/1.
^ Plaats tussen instrumenten met mannelijke
Luer-Lock-aansluiting en de Luer-Lock-houder een
verbindingsstuk E 790 Luer-Lock ] / Luer-Lock ].
^ Sluit niet gebruikte aansluitingen af met een
afsluitdop E 531!

Instrumenten met meerdere aansluitingen:
^ Schroef de Luer-Lock-houders los (sleutel 7).
Vervang deze door siliconen slangen E 448 en
schroef de slangen vast (sleutel 9).
^ Verbind elke aansluiting van het instrument, bijvoorbeeld van een zuigbuis, met een slangaansluiting E 448.
^ Plaats tussen instrumenten met mannelijke
Luer-Lock-aansluiting en de slangaansluiting E 448
een verbindingsstuk Luer-Lock ] / Luer-Lock ].
De holle instrumenten moeten op het rooster van
de injectorwagen worden gefixeerd. Dit wordt
beschreven in de gebruiksaanwijzing van de
injectorwagen.

Vervang niet gebruikte slangaansluitingen door
een blindschroef E 362.

Controle in het kader van de kwaliteitszorg
Canules en holle instrumenten die tijdens de behandeling zijn losgeraakt, moeten opnieuw worden behandeld.
^ Schroef na de behandeling de holle instrumenten of de canules eraf en verwijder het resterende water met perslucht die geschikt is voor medische doeleinden.
Zo kan tevens worden gecontroleerd of het voorwerp verstopt is.
^ Hierbij kan tevens met indicatorpapier (schaalverdeling ß 0,5) de pH-waarde van het vrijkomende vocht worden bepaald.
Bij negatief resultaat:
^ Als een instrument (gedeeltelijk) verstopt is, moet u de verontreiniging handmatig verwijderen.
Ga daarna (en als de pH-waarde niet correct is) als volgt te werk:
^ Behandel de canules opnieuw.
Wijkt de pH-waarde herhaaldelijk van de neutrale waarde af, neem dan contact op met Miele.
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Filteradapter E 478/1 met microfilter
Filterplaatje reinigen
U moet het filterplaatje minimaal eens per werkdag reinigen als in de reinigings- en desinfectieautomaat uitsluitend oogheelkundige instrumenten worden
behandeld.
Het filterplaatje moet voor elke charge worden gereinigd als er een verhoogd
verontreinigingsrisico bestaat, bijvoorbeeld als bij voorgaande charges
instrumenten uit andere disciplines zijn behandeld.
Ga als volgt te werk:
^
^
^
^

Schroef de filteradapter uit de injectorwagen.
Schroef het bovenste gedeelte los van het onderste gedeelte (zie afbeelding).
Haal de siliconen adapter a en het filterplaatje b uit het onderste gedeelte.
Spoel het onderste gedeelte schoon en reinig het filterplaatje b onder een
lopende kraan met een zachte borstel.

Na de reiniging moet beslist worden gecontroleerd of:
– het filterplaatje visueel goed schoon is.
– het gaatjespatroon van het filterplaatje beschadigd is.

,Gebruik nooit filterplaatjes waarop verontreinigingen zichtbaar zijn. De

doorspoeling van de nauwe instrumenten is dan niet gewaarborgd.
Ook beschadigde filterplaatjes mogen niet meer worden gebruikt. De filterwerking (effectiviteit) is geringer en de nauwe instrumenten kunnen verstopt
raken.
Verwijder beschadigde en verontreinigde filterplaatjes en vervang deze door
nieuwe.

^ Leg het filterplaatje met de tekst TOP naar boven in het onderste gedeelte
van de adapter. Het plaatje moet geheel op het ringvormige deel van het
onderste gedeelte rusten.
^ Plaats de siliconen adapter a in het onderste gedeelte en schroef vervolgens
het bovenste en onderste gedeelte weer in elkaar.
^ Schroef de filteradapter in de injectorwagen.

