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Support til din Tobii Dynavox enhed

Få hjælp på internettet
Se den produktspecifikke supportside for din Tobii Dynavox enhed. Den indeholder opdateret information om problemstillinger samt tips og tricks angående produktet.Find vores supportsider
online på: www.TobiiDynavox.com/support-training

Kontakt din salgsrepræsentant eller forhandler.
Hvis du har spørgsmål angående dit produkt, skal du kontakte din salgsrepræsentant eller godkendte forhandler af Tobii Dynavox for hjælp. De kender din personlige opsætning bedst og kan
bedst hjælpe dig med tips og produkttræning. Kontaktoplysninger findes på www.TobiiDynavox.com/contact

Copyright ©Tobii AB (publ). Illustrationer og specifikationer svarer ikke nødvendigvis til produkter og serviceydelser på de enkelte lokale markeder. Ret til ændring af tekniske specifikationer uden forudgående varsel forbeholdes. Alle andre varemærker tilhører deres re-
spektive ejere.

Desinfektion af enhed
Anbefalet fremgangsmåde til brug i klinisk miljø

Introduktion
Vejledningen beskriver i detaljer, hvordan du korrekt håndterer og desinficerer alle brugte enheder og udstyr i klinikken for at be-
skytte personalet mod infektioner og smitsomme sygdomme.

Du skal bruge

Antal Delnummer Beskrivelse

1 Syntetiske gummihandsker (ikke naturgummi)

1 Øjenværn

1 Hobbykniv

1 Mikrozid® -desinfektionsvæske eller lignende

1 Vinduespudsemiddel

1 Køkkenrulle

Baggrund

Forudsætninger

Vejledningen forudsætter, at brugeren har læst og forstået sikkerhedsdataarkene for alle anvendte rengøringsmidler

Anvendes på følgende produkter

Tobii I-Series Tobii PCEye Go Tobii Dynavox PCEye Mini Tobii Dynavox EyeMobile
Plus

Tobii C-Series Tobii Dynavox PCEye
Explore

Tobii Dynavox PCEye Plus Tobii Dynavox I-Series(+)

Tobii S32 Dynavox Maestro Tobii Dynavox Indi® Tobii Dynavox I-110

Tobii PCEye Dynavox T-Series Tobii Dynavox EyeR

Fremgangsmåde

Formål

Beskyttelse af personalet i et klinisk miljø mod infektioner og smitsomme sygdomme ved at desinficere og rengøre alle brugte
enheder og udstyr.

http://www.TobiiDynavox.com/support-training
http://www.TobiiDynavox.com/contact
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Omfang

Desinfektion anbefales for alle brugte enheder før videre håndtering.

Modtagelse af enhed

1. Alt udstyr, der skal desinficeres, skal afleveres i det udpegede rengøringsområde. Udstyret må ikke desinficeres uden for
området.

2. Der SKAL bruges syntetiske gummihandsker (ikke naturgummi) og øjenværn ved håndtering af udstyr og materiale, som
endnu ikke er desinficeret.

3. Åbn forsigtigt pakken med en hobbykniv. (Hvis relevant)

4. Pak enheden og eventuelt medfølgende udstyr ud. (Hvis relevant)

Al emballage skal bortskaffes. Se Bortskaffelse af emballage

Desinfektion og rengøring

1. Hvis der er påsat fugtbeskyttelse på enheden, skal beskyttelsen tages af og bortskaffes.

2. Sprøjt Mikrozid® -desinfektionsvæske eller lignende på enheden. Lad det sidde mindst et minut. Desinfektionsmidlet
fordamper i løbet af det tidsrum.

3. Eventuelt medfølgende udstyr skal også desinficeres med fx Mikrozid®-desinfektionsvæske eller lignende.

4. Hvis enheden har et display, skal det rengøres med vinduespudsemiddel og køkkenrulle.

5. Når desinfektionen er udført, skal enhederne lægges i en kasse sammen med eventuelt medfølgende tilbehør og videre-
gives til modtagelsesinspektion og afprøvning.

6. Bortskaf brugt køkkenrulle og rengøringsmidler på korrekt vis.

Bortskaffelse af emballage

1. Kasser skal presses fladt sammen.

2. Bortskaf kasser og emballage i egnede affaldsbeholdere.

http://www.TobiiDynavox.com/support-training
http://www.TobiiDynavox.com/contact
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