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Tukea Tobii Dynavox -laitteellesi

Online-tuki
Lue Tobii Dynavox -laitettasi koskeva tuotekohtainen tukisivu. Se sisältää ajantasaista tietoa ongelmista sekä tuotteeseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä.Löydät tukisivumme verkosta osoitteesta:
www.TobiiDynavox.com/support-training

Ota yhteyttä myyntiedustajaan tai jälleenmyyjään
Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Tobii Dynavox -myyntiedustajan tai valtuutetun jälleenmyyjän asiakastukeen. He tuntevat yksilölliset määrityksesi parhaiten
ja voivat antaa neuvoja ja tuotekoulutusta. Löydät yhteystiedot osoitteesta www.TobiiDynavox.com/contact

Copyright ©Tobii AB (publ). Kuvaukset ja tiedot eivät välttämättä koske kaikilla paikallisilla myyntialueilla saatavilla olevia tuotteita ja palveluita. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä huomautusta. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Laitteen desinfiointi
Toimenpidesuositukset kliinisessä ympäristössä

Esittely
Tämän asiakirjan tarkoitus on tarjota yksityiskohtainen kuvaus, miten kaikki klinikalla käytettävissä olevat ja käytettävät laitteet ja
laitteistot käsitellään ja desinfioidaan asianmukaisesti siten, että henkilökunta on suojassa tartunnoilta ja tartuntataudeilta.

Vaadittu laitteisto

Määrä Osanumero Kuvaus

1 Ei lateksiset nitriilikäsineet

1 Suojalasit

1 Leikkuri laatikkoa varten

1 Mikrozid® arkaluontoinen neste tai vastaava

1 Lasin puhdistusaine

1 Paperipyyhkeitä

Tausta

Oletukset

Tässä asiakirjassa oletetaan, että käyttäjä on lukenut ja ymmärtänyt kaikkien puhdistusaineiden käyttöturvatiedotteet

Kyseiset tuotteet

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

Menettely

Tarkoitus

Suojella klinikan henkilöstöä tartunnoilta ja tartuntataudeilta desinfioimalla ja puhdistamalla kaikki käytettävissä olevat ja käytettä-
vät laitteet ja laitteistot.

Laajuus

Jokainen käytettävissä oleva ja käytettävä laite suositellaan desinfioitavaksi ennen lisäkäsittelyä.
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Vastaanota laite

1. Kaikki desinfioitavat laitteet on vietävä osoitetulle puhdistusalueelle. Kyseisiä laitteita ei saa desinfioida tämän alueen
ulkopuolella.

2. Ei lateksisia nitriilikäsineitä ja suojalaseja ON käytettävä käsiteltäessä mitä tahansa laitteistoa tai materiaalia, jota ei ole
vielä desinfioitu.

3. Avaa pakkaus varoen leikkurilla. (jos sovellettavissa)

4. Pura laite ja kaikki lisälaitteet pakkauksesta. (jos sovellettavissa)

Kaikki pakkausmateriaalit hävitetään. Lisätietoja on kohdassa Hävitä pakkausmateriaalit

Desinfioi ja puhdista

1. Jos laitteeseen on kiinnitetty kosteussuoja, irrota ja hävitä se.

2. Suihkuta laite Mikrozid® arkaluontoisella nesteellä tai vastaavalla ja anna sen vaikuttaa vähintään minuutti. Desinfiointiai-
ne haihtuu tämän ajan kuluessa.

3. Kaikki ohessa toimitetut lisälaitteet on myös desinfioitava Mikrozid® arkaluontoisella aineella tai vastaavalla.

4. Jos laitteessa on näyttö, puhdista näyttö lasinpuhdistusaineella ja paperipyyhkeellä.

5. Kun desinfiointi on suoritettu, laitteet ja mahdolliset lisälaitteet pakataan ja lähetetään saapuvaan tarkastukseen ja
testaukseen.

6. Hävitä käytetyt paperipyyhkeet ja puhdistusmateriaalit asianmukaisesti.

Hävitä pakkausmateriaalit

1. Laatikot tulee rikkoa litteiksi.

2. Hävitä laatikot ja pakkausmateriaalit asianmukaiseen jätesäiliöön.
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