Poniższe wskazówki odnoszą się do wszystkich typów i
elementów masek, które muszą zostać poddane przygotowaniu do użycia w drodze dezynfekcji/sterylizacji przy
zmianie pacjenta, np. w laboratorium snu lub oddziale sztucznej wentylacji. Należy ponadto przestrzegać zaleceń
odpowiedniej instrukcji użytkowania.
W tabeli 1 znajdą Państwo zestawienie elementów masek wymagających przygotowania. Tabela 2 zawiera
informacje o zalecanych i walidowanych metodach dezynfekcji i sterylizacji. W tabeli 3 wymienione zostały
stosowane substancje czynne i ich grupy. W bardzo
rzadkich przypadkach, podczas dezynfekcji/sterylizacji
może dojść do odłączenia się wspornika czołowego od
korpusu maski. Sposób ponownego montażu tych elementów objaśniono w tabeli 4.
Istotne wskazówki
Jeżeli placówka przygotowująca (szpital) stosuje inne
metody przygotowania niż zalecane oraz przekracza
dopuszczalną liczbę cykli dezynfekcji/sterylizacji, ponosi
tym samym odpowiedzialność za ich wpływ na maski.
Możliwe jest wystąpienie przebarwień poduszki
czołowej i kołnierza maski. Nie mają one wpływu na
działanie tych elementów.
Przy stosowaniu środków czyszczących, dezynfekcyjnych i sterylizacyjnych należy bezwzględnie
przestrzegaćzaleceń producenta środków.
Prosimy przestrzegać zaleceń instrukcji użytkowania
i kart charakterystyki środków czyszczących, dezynfekcyjnych lub sterylizacyjnych, aby nie stwarzały one
zagrożenia dla personelu.
Wybierając środki czyszczące i dezynfekcyjne należy
zwrócić uwagę, aby:

• były one przeznaczone do czyszczenia wzgl. dezynfekcji tworzyw sztucznych,
• były to środki dezynfekcyjne o potwierdzonej skuteczności (np. atest VAH/DGHM lub FDA wzgl.
oznaczenie CE) i kompatybilne ze stosowanym
środkiem czyszczącym.
Należy bezwzględnie przestrzegać stężeń i czasów
działania zalecanych przez producentów środków
czyszczących i dezynfekcyjnych.
Sterility Assurance Level (SAL) elementów maski
przeznaczonych do wielokrotnego użytku wynosi
10 -6 wzgl. 1 na milion, o ile elementy maski są dezynfekowane wzgl. sterylizowane zgodnie z niżej wymienionymi procedurami.
Zalecane i zatwierdzone przez producenta procedury
dezynfekcji/sterylizacji
Zalecamy stosowanie środków dezynfekcyjnych
Gigasept FF (nowy), Cidex OPA oraz Aniosyme DD1.
Tolerancja i skuteczność wymienionych środków dezynfekcyjnych została potwierdzona przez niezależne,
akredytowane laboratorium badawcze. Należy koniecznie przestrzegać instrukcji producentów środków.
Podstawę wymienionych zaleceń stanowi norma DIN
EN ISO 17664 „Sterylizacja wyrobów medycznych
– Informacje dostarczane przez wytwórcę w celu
postępowania z wyrobami medycznymi przeznaczonymi do ponownej sterylizacji”.

Tabela 1

Przegląd części masek poddawanych przygotowaniu
Typy masek Löwenstein Medical: CARA Seria JOYCEone Seria JOYCEeasy Seria JOYCE NP 15
Procedury dezynfekcji wzgl. sterylizacji zatwierdzone przez firmę Löwenstein Medical
Nazwa części

1

2

Dezynfekcja
chemiczna1

Ilość cykli

Dezynfekcja
termiczna

Ilość cykli

Sterylizacja

Ilość cykli

Kołnierz maski Silikon

Tak

30

Tak

30

Tak

30

Kołnierz maski GEL/SilkGel

Tak

30

Nie

—

Nie

—

Poduszka czołowa Silikon

Tak

30

Tak

30

Tak

30

Poduszka czołowa GEL/SilkGel

Tak

30

Nie

—

Nie

—

Zatyczka

Tak

30

Tak

30

Tak

30

Korpus maski

Tak

30

Tak

30

Nie

—

Wspornik czołowy one2/easy

Tak

30

Tak

30

Nie

—

Regulacja wstępna
wspornika czołowego

Tak

30

Tak

30

Nie

—

Regulacja precyzyjna
wspornika czołowego

Tak

30

Tak

30

Nie

—

Kolanko - vented
(przeciekowy) nasal

Tak

30

Tak

30

Nie

—

Awaryjnym zaworem wydechowym
(AAV)

Tak

30

Nie

30

Nie

—

Kolanko - vented
(przeciekowy) Full Face
(maska twarzowa) bez AAV

Tak

30

Tak

30

Nie

—

Kolanko - non-vented (szczelny)

Tak

30

Tak

30

Nie

—

Tulejka obrotowa przeciekowe i szczelne

Tak

30

Tak

30

Nie

—

Pierścień podtrzymujący vented i non-vented

Tak

30

Tak

30

Nie

—

Klips uprzęży

Tak

30

Tak

30

Nie

—

Pasek bezpieczeństwa (umożliwia
szybkie zwolnienie zapięcia)

Tak

30

Tak

30

Nie

—

Uprząż

Nie3

—

Nie3

—

Nie3

—

Uprząż:
JOYCEstrap, SOMNOstrap

Nie4

—

Nie4

—

Nie4

—

NP 15 Poduszka nosowa

Tak

30

Tak

30

Tak

30

NP 15 Kolanko

Tak

30

Tak

30

Nie

—

NP 15 Uprząż

Nie3

—

Nie3

—

Nie3

—

Obwód oddechowy

Tak

30

Tak

20

Nie

—

Zatrzask mocujący obwód oddechowy

Tak

30

Tak

30

Nie

—

Opaska mocująca obwód oddechowy

Nie3

—

Nie3

—

Nie3

—

Te części zostały poddane walidacji przy użyciu środka dezynfekcyjnego Gigasept FF
(nowy). Części masek serii JOYCE i NP 15 zostały dodatkowo poddane walidacji przy
użyciu środków dezynfekcyjnych Cidex OPA i Aniosyme DD1.
Wskazówka odnośnie czyszczenia: demontaż wspornika czołowego wraz ze sprężyną
silikonową JOYCEone nie jest konieczny, testowe czyszczenie walidacyjne w stanie
zmontowanym dało wynik pozytywny (dostateczna redukcja zanieczyszczeń mikrobiologicznych).

3

4

Te części należy wymienić w przypadku zmiany pacjenta, ponieważ nie mogą one zostać poddane procedurze ponownego przygotowania do użycia.
Uprząż nie wymaga dezynfekcji ani sterylizacji. Przed zastosowaniem u nowego
pacjenta wystarczy wyprać ją w pralce. Uprząż można prać w pralce maks. 30 razy w
temperaturze maks. 30 °C z użyciem typowego środka do prania.
Następnie należy pozostawić uprząż do samoczynnego wyschnięcia bez udziału
bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła. Pasków uprzęży nie należy
prasować, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem materiału.

Tabela 2

Zalecane i zatwierdzone przez producenta procedury dezynfekcji/sterylizacji
Procedura przygotowania do użycia
Czynność

Dezynfekcja
chemiczna

Dezynfekcja
termiczna 5

1. Demontaż maski

Rozłożyć maskę na części zgodnie z zaleceniami instrukcji użytkowania.

2. Czyszczenie

Dokładnie wyczyścić poszczególne części maski w roztworze mydła lub środku czyszczącym/dezynfekcyjnym1 za pomocą miękkiej szczoteczki. Zwrócić szczególną uwagę na wszelkie zagięcia i zagłębienia.
Następnie dokładnie wypłukać wszystkie części w wodzie pitnej.

3. Suszenie

Jeżeli w następnej kolejności
przeprowadzana jest dezynfekcja, uprzednie suszenie nie jest
konieczne.
W przeciwnym wypadku osuszyć zgodnie z zaleceniami dla
dezynfekcji termicznej.

Po oczyszczeniu pozostawić wszystkie części do samoczynnego
wyschnięcia bez udziału źródeł ciepła i bezpośredniego światła
słonecznego.

4. Dezynfekcja

Sposób użycia oraz stężenie
środka Gigasept FF (nowy):
Zanurzyć elementy maski na
15 minut w 5% roztworze środka Gigasept FF (nowy).
W częściach nie powinny znajdować się pęcherzyki powietrza.

Podczas dezynfekcji elementów maski
w certyfikowanym termicznym systemie dezynfekcyjnym5 należy przestrzegać poniższych wytycznych odnośnie
czasu i temperatury.

Sposób użycia oraz stężenie
środka Cidex OPA:
Zanurzyć elementy maski na
5 minut w stężonym (nierozcieńczonym) środku Cidex OPA.
W częściach nie powinny znajdować się pęcherzyki powietrza.
Sposób użycia oraz stężenie środka Aniosyme DD1:
Zanurzyć elementy maski na
15 minut w 0,5% roztworze
środka Aniosyme DD1.
W częściach nie powinny znajdować się pęcherzyki powietrza.

5

Sterylizacja 6

Podczas stosowania
systemu
sterylizacyjnego6 należy
przestrzegać zaleceń
producenta.

Elementy maski zostały przetestowane
zgodnie z DIN EN ISO 15883-1 w odniesieniu do następujących kombinacji
czasu i temperatury:
70 °C –
75 °C –
80 °C –
90 °C –
93 °C –

100 minut
30 minut
10 minut
1 minuta
10 minut
(Program RKI, 		
Zakres oddziaływania A/B)

W następnej kolejności system dezynfekcyjny5 przeprowadza procedurę
suchej dezynfekcji.

5. Kontrola działania

Przed każdorazowym użyciem należy przeprowadzić kontrolę poprawności działania w sposób opisany
w instrukcji użytkowania.

6. Opakowanie i
przechowywanie

Maski należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego
światła słonecznego, w temperaturze od - 20 °C do + 70 °C.

Np. Aparat czyszcząco-dezynfekujący firmy Miele z programem Vario TD. Wymagane jest osiągnięcie wartości min. A0 3000 (średniego ryzyka).

6

Ilość cykli została poddana walidacji przez firmę Löwenstein Medical m.in. dla sterylizatora parowego A35 EN firmy WEBECO.

Tabela 3

Substancje czynne i grupy substancji czynnych

Substancje czynne

Grupy substancji czynnych

Aldehydy

2-etylo-1-heksanal, formaldehyd, aldehyd glutarowy, glioksal, dialdehyd o-ftalowy,
aldehyd bursztynowy

Związki uwalniające aldehydy

2-alkoksy-3, 4-dihydro-2-H-piran, 1,6-dihydroksy-2,5-dioksoheksan, formacetal,
dimetoksytetrahydrofuran, bis-formaldehyd etylenoglikolowy, pochodne
polimetylolmocznika

Tabela 4

Montaż wspornika czołowego
W bardzo rzadkich przypadkach, podczas dezynfekcji/sterylizacji może dojść do odłączenia się wspornika czołowego od korpusu maski.
W celu ponownego montażu tych części należy wykonać następujące czynności:

1.
Włożyć sprężynę silikonową do korpusu maski. Płaska strona sprężyny silikonowej musi
wskazywać do przodu.

3.
Mocno ścisnąć korpus maski.
Założyć wspornik czołowy na korpus maski
od tylu i docisnąć w dół, aż do słyszalnego
zablokowania.

2.
Nałożyć wspornik czołowy na sprężynę
silikonową. Tylną część sprężyny silikonowej
przełożyć przez tylne wycięcie we wsporniku
czołowym.

4.
Sprawdzić, czy wspornik czołowy jest dostatecznie ruchomy i przesuwa się do przodu i
tyłu.
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Substancje czynne środków dezynfekcyjnych Gigasept FF (nowy) i Cidex OPA.
Poniższe dane przytoczono w oparciu o wykaz środków dezynfekcyjnych VAH.

