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VIKTIG INFORMATION VID RENGÖRING AV MASIMO INSTRUMENT/APPARATER
Den engelska originaltexten är översatt till svenska av Infiniti Medical

Instruktionerna för korrekt rengöring och desinfektion av Masimo-instrument presenteras i varje produkts bruksanvisning. I 
allmänhet gäller instruktionerna nedan för samtliga modeller av följande Masimo-instrument:

• Root®

• Radical-7®

• Rad-97®

• Radius-7®

• Rad-67™

• Rad-57®

• Rad-5® och Rad-5v®

• Rad-G™

• Rad-8®

• MightySat® och MightySat Rx

• Radical Docking Station RDS®-1 och RDS-3

• SedLine® MOC-9® Modul

• O3® Regional Oximeter MOC-9 Modul

• NomoLine® ISA™ CO2 MOC-9 Modul

ALLMÄNNA RENGÖRINGSANVISNINIGAR
Instrumentets yttre yta kan rengöras med en mjuk trasa fuktad med ett milt rengöringsmedel och varmvattenlösning. Låt inte 
vätska tränga in i instrumentets inre och se till att det är torrt före användning. Instrumentets yttre yta kan också torkas av 
med en Masimo-godkänd rengöringslösning.1,2

1 Masimo - godkända rengöringslösningar:

• 70% Isopropylalkohol (IPA)

• 10% blekmedel / vattenlösning (~ 0,5% natriumhypokloritlösning)
• Upp till 55% alkohol / 0,5% kvartär ammoniumkloridlösning, såsom Ecolab Asepti-Wipe® II Germicidal Wipes eller PDI

Super Sani-Cloth® Germicidal Wipes
• Accelererat väteperoxid® Oxivir® Tb
• Cidex® Plus (3,4% glutaraldehyd)

VARNINGAR:

• Stäng av instrumentet, koppla bort nätkabeln (om sådan finns) och ta bort tillbehör innan rengöring.
• Använd inte petroleumbaserade lösningar eller acetonlösningar, outspätt blekmedel (5% - 5,25%

natriumhypokloritlösning) eller andra hårda lösningsmedel. Dessa ämnen påverkar enhetens material och skador kan 
uppstå.

• Använd inte olika rengöringslösningar för att rengöra samma instrument. Oförutsägbara kemiska reaktioner som kan 
skada instrumentet kan inträffa.

• Använd inte slipande rengöringsmedel, instrument, borstar vid rengöring av bildskärmspanelerna och undvik att sätta 
dessa i kontakt med något som kan repa panelen.

• Sänk inte ner instrumentet i någon vätska.
• Sterilisera inte genom bestrålning, ångautoklav eller etylenoxid.

2   ANDRA RENGÖRINGSLÖSNINGAR ÄN DE MASIMO GODKÄNT: 
Masimo har inte testat rengöringslösningar och våtservetter som innehåller andra kemikalier än de som anges ovan och kan 
inte garantera att andra rengöringslösningar som innehåller olika kemikalier är säkra att använda på alla Masimo-produkter. 
Masimos kemiska tester avgör om produktmaterialet verkar vara synligt skadat eller märkningen görs oläslig baserat på 
kortvarig exponering av rengöringsmedlen. Masimo har inte genomfört testning av upprepad långvarig exponering och tar 
inget ansvar för långvariga skador som kan uppstå till följd av användning av andra rengöringsmedel än de som anges i 
detta brev eller i Masimos bruksanvisning.
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