
Türkçe 1 

AirSense 10 ve AirCurve 10 tekrar işleme kılavuzu Türkçe

Bu kılavuz AirSense™ 10 ve AirCurve™ 10 cihazlarının birden fazla hastada kullanılması içindir. 

Cihaz örneğin bir uyku laboratuvarı, klinik, hastane veya sağlık bakımı sağlayıcısında birden fazla hastada kullanıldığında 
temizlenebilir nemlendirici, hava çıkışı ve hava tüpü her hastada kullanımdan sonra tekrar işlenmelidir. 

Temizlenebilir nemlendirici veya hava tüpü evde tek bir kullanıcı için kullanılıyorsa Kullanıcı Kılavuzundaki temizlik talimatına 
başvurun. 

Burada ResMed'in temizlenebilir nemlendirici, hava çıkışı ve hava tüpünü temizlemek ve dezenfekte etmek için önerilen ve 
doğrulanmış işlemleri tanımlanmıştır. Ancak dezenfeksiyon adımları bölgesel olarak değişir ve bu kılavuz içindekileri 
gerçekleştirmeden önce her sağlık bakımı tesisi kendi işlemlerini gözden geçirmelidir. 

 UYARI 

 ResMed bu kılavuzda liste halinde verilen işlemlerden sapmaların ve ürünün performansı üzerindeki etkilerinin kabul

edilebilir olacağı konusunda garanti veremez.

 Deterjanlar, dezenfektanlar veya sterilizasyon ajanları kullanırken daima üreticinin talimatını izleyin.

 Elektrik çarpmasından sakının. Cihazı, güç kaynağını veya güç kablosunu suya batırmayın. Cihaz içine veya üzerine

sıvılar dökülürse cihazın fişini çekin ve parçaların kurumasını bekleyin. Temizlik öncesinde cihazın fişini daima çekin

ve cihazın fişini takmadan önce tüm parçaların kuru olduğundan emin olun.

Yüzey dezenfeksiyonu 

1. Ekran, haricen erişilebilir portlar, yan kapak güç kaynağı ünitesi ve aksesuarlar dahil olmak üzere cihazın dış kısmını tek
kullanımlık bir bez ve hafif deterjan veya alkollü dezenfektanla (aşağıdaki listeye bakınız) silin.

2. Herhangi bir fazla dezenfektanı tek kullanımlık kuru bir bezle giderin.

Yüzey dezenfeksiyonu ve temizlik için önerilen maddeler:

 Ilık su ve hafif deterjan örn. Teepol™ çok amaçlı deterjan

 Cam temizleyici veya başka önceden karıştırılmış yüzey deterjanı

 Metil alkol solüsyonu

 %70 Etil alkol solüsyonu

 %70-90 İzopropanol solüsyonu

 %10 Çamaşır suyu solüsyonu

 İzopropil mendilleri

 CaviCide™

 Mikrozid®

 Actichlor™ Plus

 Terralin®.

Not: Maddeler tüm bölgelerde bulunmayabilir.
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Hava tüpünü tekrar işleme 

Bağlantıyı ayırma 

1. Hava tüpünün manşonunu tutun ve cihazdan yavaşça uzağa çekin.

2. Hem hava tüpü manşonu hem maskenin dönen kısmını tutun ve yavaşça birbirinden ayırın.

Dekontaminasyon 

Dezenfeksiyon süreci öncesinde her bileşen görünür kontaminasyon olmayacak şekilde temizlenmeli ve durulanmalıdır. 

1. Tüm bileşenleri deterjan solüsyonuna batmışken yumuşak kıllı bir fırçayla bir dakika boyunca temizleyin (aşağıdaki tabloya
bakınız). Tüm yarıklar ve boşluklara özellikle dikkat edin.

2. Deterjan solüsyonunu hava tüpü içinden artık kontaminasyon görülmeyince kadar tekrar tekrar geçirin.

3. Her bileşeni deterjan üreticisinin talimatına göre iyice durulayın.

ResMed şu deterjanları üreticinin talimatına göre test etmiştir: 

Deterjan Su sıcaklığı SlimLine / 
Standart 

ClimateLineAir ClimateLineAir 
Oxy 

Alconox™ (%1'e seyreltilmiş) Sıcak su (yaklaşık 60 °C) 
Ilık su (yaklaşık 45 °C ila 60 °C) 
Oda sıcaklığında su (yaklaşık 21 °C) 

  

Neodisher MediZym™ (%2,0'a 
seyreltilmiş) 

Ilık su (yaklaşık 45 °C ila 60 °C)  

Gigazyme® (%1,0’a seyreltilmiş) Oda sıcaklığında su (yaklaşık 21 °C)   

Dezenfeksiyon 

Aşağıdaki işlemlerde sadece bir dezenfeksiyon işleminin yapılması gerekir. 

Yüksek seviye termal 

Parça Doğrulanmış döngü sayısı
Sıcak su: 30 dakika için 75 °C VEYA 100 dakika için 70 °C. 

SlimLine 20

ClimateLineAir  26 

ClimateLineAir Oxy 20 

Standart 100

1. Hava tüpünü bir su banyosuna batırın.
Hava tüpü içinde hava kabarcığı kalmadığından emin olun.

2. Su banyosu sıcaklığını 100 dakika için 70 °C'ye veya 30 dakika için maksimum 75 °C'ye arttırın. Daha yüksek sıcaklıklar tüpe
zarar verebilir.

3. Doğrudan güneş ışığı ve/veya ısıdan uzak olarak havayla kurutun.
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Yüksek seviye kimyasal 

Parça Doğrulanmış döngü sayısı
CIDEX® OPA Ortho-ftalaldehid  
%0,55 12 dakika için 

Sterrad NX 
Sterrad 100S Gigasept FF® %5, 15 dakika için 

SlimLine 100 – –

ClimateLineAir 26 26 26

ClimateLineAir Oxy 20 20 –

Standart 100 – –

1. Hava tüpünü kimyasal bir sterilize edici maddenin ticari olarak sağlanan solüsyonuna batırın.
Hava tüpü içinde hava kabarcığı kalmadığından emin olun.

2. Hava tüpünü içme kalitesinde suyla minimum bir dakika süreyle tamamen sıvıya batırarak durulayın (tertibat başına 5 litre).

3. Durulama işlemini yeni su kullanarak iki kez daha, toplam üç durulama olacak şekilde tekrarlayın.

4. Doğrudan güneş ışığı ve/veya ısıdan uzak olarak havayla kurutun.

İnceleme 

Hava tüpünü görsel olarak inceleyin. Herhangi bir görünür bozulma varsa (delikler, yırtılar veya çatlaklar vs.) hava tüpü atılmalı ve 
değiştirilmelidir. Hafif renk değişikliği olabilir ve kabul edilebilir. 

Hava tüpünü tekrar bağlama 

Hava tüpü kuru olduğunda cihaza tekrar bağlayabilirsiniz. 

1. Hava tüpünü cihazın arkasında bulunan hava çıkışına sıkıca takın.

2. Hava tüpünün serbest ucunu kurulu maskeye sıkıca takın.

Paketleme ve saklama 

Doğrudan güneş ışığından uzak olarak kuru ve tozsuz bir ortamda saklayın. 

Saklama Sıcaklığı -20 °C ila +60 °C. 
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Nemlendirici ve hava çıkışını tekrar işleme 

Sökme 

Aşağıdaki talimat temizlenebilir nemlendirici ve hava çıkışının nasıl doğru söküleceği konusunda rehberlik sağlar. 

1. Nemlendiriciyi cihazdan çıkarın, açın ve varsa kalan suyu atın.

2. Nemlendirici tabanını tutun ve sonra nemlendirici kapağını tamamen açıp tabandan kolayca ayrılacağı şekilde uzağa doğru
çekin.

3. Nemlendirici contasını nemlendirici kapağından uzağa doğru çekerek çıkarın.

4. Cihazın iç kısmındaki hava çıkışını bulun.

5. Hava çıkışını cihaz içinde bulunan klipse bastırarak serbest bırakın.

6. Hava çıkışını cihazın arka tarafındaki hava çıkışı soketi içinden çekerek çıkarın.

Dekontaminasyon 

Dezenfeksiyon süreci öncesinde her bileşen görünür kontaminasyon olmayacak şekilde temizlenmeli ve durulanmalıdır. 

1. Tüm bileşenleri deterjan solüsyonuna batmışken yumuşak kıllı bir fırçayla bir dakika boyunca temizleyin (aşağıdaki tabloya
bakınız). Tüm yarıklar ve boşluklara özellikle dikkat edin.

2. Her bileşeni deterjan üreticisinin talimatına göre iyice durulayın.

ResMed şu deterjanları üreticinin talimatına göre test etmiştir: 

Deterjan Su sıcaklığı Temizlenebilir 
nemlendirici 

Hava çıkışı

Alconox (%1'e seyreltilmiş) Sıcak su (yaklaşık 60 °C) 
Ilık su (yaklaşık 45 °C ila 60 °C) 
Oda sıcaklığında su (yaklaşık 21 °C) 

 

Gigazyme® (%1,0’a seyreltilmiş) Oda sıcaklığında su (yaklaşık 21 °C)  
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Dezenfeksiyon 

Aşağıdaki işlemlerde sadece bir dezenfeksiyon işleminin yapılması gerekir. 

Yüksek seviye termal 

Parça Doğrulanmış döngü sayısı
Sıcak su: 1 dakika için 90 °C VEYA 30 dakika için 75 °C VEYA 100 dakika için 70 °C. 

Spesifik bölgesel gereklilikler nedeniyle, ResMed nemlendiricileri 10 dakika için 93 °C'de dezenfeksiyon (100 
döngü) için test edilmiştir. 

Temizlenebilir nemlendirici 130

Hava çıkışı 130 

1. Sökülmüş bileşenleri pastörizasyon sıcaklığında bir sıcak su banyosuna batırın.
Bileşenlerin yanında hava kabarcığının kalmadığından emin olun.

2. Doğrudan güneş ışığı ve/veya ısıdan uzak olarak havayla kurutun.

Yüksek seviye kimyasal 

Parça Doğrulanmış döngü sayısı
CIDEX OPA Orto-ftalaldehid %0,55, 12 dakika için 
Gigasept FF %5, 15 dakika için 
Sterrad NX 
Sterrad 100S 

Temizlenebilir nemlendirici 130

Hava çıkışı 130 

1. Sökülmüş bileşenleri ticari olarak sağlanan bir kimyasal sterilizan madde solüsyonuna batırın.
Bileşenlerin yanında hava kabarcığının kalmadığından emin olun.

2. Temizlenebilir nemlendiriciyi içme kalitesinde suya (tertibat başına beş litre) süre olarak minimum bir dakika tamamen
batırmak yoluyla iyice durulayın.

3. Durulama işlemini yeni su kullanarak iki kez daha, toplam üç durulama olacak şekilde tekrarlayın.

4. Doğrudan güneş ışığı ve/veya ısıdan uzak olarak havayla kurutun.

İnceleme 

Tüm bileşenleri görsel olarak inceleyin. Görünür bir bozulma varsa (çatlama, sıyrılma, yırtıklar vs.) nemlendirici atılmalı ve 
değiştirilmelidir. Silikon bileşenlerde hafif renk değişikliği olabilir ve kabul edilebilir. 
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Tekrar kurma 

Aşağıdaki talimat hava çıkışı ve nemlendiricinin nasıl doğru bir şekilde tekrar kurulabileceği konusunda rehberlik sağlar. 

Hava çıkışını tekrar kurmak için 

1. Hava çıkışını mühür sola ve klips ileriye bakacak şekilde tutun.

2. Hava çıkışının doğru hizalandığından emin olun ve hava çıkışını sokete yerleştirin. Yerine tıklayarak oturacaktır.

3. Hava çıkışının gösterildiği gibi doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.

Nemlendirici mührünü yerleştirmek için: 

1. Mührü kapağa yerleştirin.

2. Yerine sağlamca oturuncaya kadar mührü tüm kenarları boyunca aşağı bastırın.

Nemlendirici kapağını tekrar kurmak için: 

1. Kapağın bir tarafını tabanın pivot deliğine yerleştirin.

2. Diğer tarafı yerine tıklayarak oturuncaya kadar kabarıklık boyunca kaydırın.



Paketleme ve saklama 

Doğrudan güneş ışığından uzak olarak kuru ve tozsuz bir ortamda saklayın. 

Saklama Sıcaklığı -20 °C ila +60 °C. 

  

ResMed Ltd  
1 Elizabeth Macarthur Drive  
Bella Vista NSW 2153 Avustralya 

Tüm dünyadaki diğer merkezler için www.resmed.com sitesine bakın. Patent ve diğer fikri mülkiyet bilgisi için bakınız www.resmed.com/ip. AirSense, AirCurve, ClimateLine ve SlimLine, ResMed 
Ltd. şirketinin ticari markalarıdır. ClimateLine ve SlimLine, ABD Patent ve Ticari Markalar Ofisinde tescillidir. Actichlor bir Ecolab USA ticari markasıdır. Alconox bir Alconox ticari markasıdır. 
Cavicide bir Metrex ticari markasıdır. Sterrad ve Cidex, Johnson & Johnson Corp. ticari markalarıdır. Gigasept, Gigazyme, Mikrozid ve Terralin, Schülke & Mayr ticari markalardır. Neodisher 
MediZym bir Chemische Fabrik Dr. Weigert ticari markasıdır. Teepol bir Shell Chemical Co. ticari markasıdır.  
© 2019 ResMed Ltd.  378431/2 2019-05 

ResMed.com 
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