Ontsmetting van het apparaat
Werkinstructie voor gebruik in klinische omgeving
Inleiding
Het doel van dit document is om een gedetailleerde beschrijving te geven van hoe u alle beschikbare en gebruikte apparaten en
apparatuur in de kliniek op de juiste manier kunt behandelen en ontsmetten om personeel te beschermen tegen infectie en overdraagbare ziekten.

Benodigde apparatuur
Aantal

Onderdeelnummer

Beschrijving

1

Niet-latex nitrilhandschoenen

1

Beschermende bril

1

Stanleymes

1

Mikrozid® ontsmettingsmiddel of gelijkwaardig

1

Glasreiniger

1

Papieren handdoekjes

Achtergrond
Veronderstellingen
In dit document wordt ervan uitgegaan dat de gebruiker het veiligheidsinformatieblad heeft gelezen en begrepen voor alle
reinigingsmiddelen

Toepasselijke producten
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

Procedure
Doel
Het personeel in de kliniek te beschermen tegen infectie- en overdraagbare ziekten door alle beschikbare en gebruikte apparaten en apparatuur te ontsmetten en schoon te maken.

Ontsmetting van het apparaat v.1.8 - nl-NL

Tobii I-Series

Auteursrecht beschermd ©Tobii AB (publ). Afbeeldingen en specificaties van producten en diensten gelden niet noodzakelijkerwijs voor elke lokale markt. Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle andere handelsmerken
zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaren.

Ondersteuning voor uw Tobii Dynavox apparaat
Online help
Raadpleeg de productspecifieke ondersteuningspagina voor uw Tobii Dynavox apparaat. Hier vindt u actuele informatie over problemen en tips en trucs voor het product.Vind onze ondersteuningspagina's online op: www.TobiiDynavox.com/support-training

Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger of wederverkoper
Neem bij vragen of problemen met betrekking tot uw product contact op met uw Tobii Dynavox verkoopvertegenwoordiger of erkende wederverkoper voor hulp. Wederverkopers zijn het meest
bekend met uw persoonlijke configuratie en kunnen u het beste helpen met tips en producttraining. Ga voor contactinformatie naar www.TobiiDynavox.com/contact

Omvang
Het wordt aanbevolen om alle beschikbare en gebruikte apparaten te ontsmetten voordat ze verder worden behandeld.

Ontvangen apparaat
1.

Alle apparatuur die ontsmet moet worden moet worden afgeleverd bij de aangewezen reinigingsruimte. Dergelijke apparatuur mag niet worden ontsmet buiten dit gebied.

2.

Niet-latex nitrilhandschoenen en oogbescherming MOETEN worden gedragen tijdens het hanteren van apparatuur of
materiaal dat nog niet is ontsmet.

3.

Open de verpakking voorzichtig met een stanleymes. (Indien van toepassing)

4.

Pak het apparaat en alle meegeleverde accessoires uit. (Indien van toepassing)
Alle verpakkingsmaterialen worden verwijderd. Zie Gooi het verpakkingsmateriaal weg.

Ontsmetten en reinigen
1.

Als het apparaat is voorzien van een vochtbescherming, verwijdert u het en gooit u het weg.

2.

Besproei het apparaat met Mikrozid® een ontsmettingsmiddel of equivalent en laat deze minimaal een minuut staan. Het
ontsmettingsmiddel zal in die tijd verdampen.

3.

Alle meegeleverde accessoires moeten ook worden gedesinfecteerd met Mikrozid®-ontsmettingsmiddel of een vergelijkbare vloeistof.

4.

Als het apparaat een display heeft, reinigt u het met glasreiniger en een papieren handdoekje.

5.

Na voltooiing van de ontsmetting worden de apparaten samen met de meegeleverde accessoires opgeborgen en vrijgegeven voor inkomende inspectie en testen.

6.

Gooi gebruikte papieren handdoekjes en reinigingsmiddelen op de juiste manier weg.

Gooi het verpakkingsmateriaal weg.
1.

Dozen moeten plat worden gemaakt.

2.

Gooi dozen en verpakkingsmateriaal in de daarvoor bestemde afvalbak.
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