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VIKTIG INFORMATION 
VID RENGÖRING AV FLERPATIENTSENSORER OCH KABLAR FRÅN MASIMO

Den engelska originaltexten är översatt till svenska av Infiniti Medical

Masimo flerpatientsensorer och kablar tillhandahålls icke sterila. Instruktionerna för korrekt rengöring och desinfektion 
(för sensorer och kablar) presenteras i produktens bruksanvisning och kompletteras enligt följande:

ALLMÄNNA RENGÖRINGSANVISNINIGAR
För flerpatientsensorer:

1. Ta bort sensorn från patienten och koppla isär från mellankabeln.
2. Fukta en trasa eller gasväv med med, en av Masimo, godkänd rengöringslösning.1,2

3. Torka av alla ytor på sensorn inklusive kabeldelen.
4. Om 70% IPA används som rengöringslösning, låt sensorn torka ordentligt innan den placeras på  patient.
5. Om du använder en annan rengöringslösning än 70% IPA, eftertorka då med en annan trasa eller gasväv fuktad med 

sterilt eller destillerat vatten och torka av alla ytor på sensorn och kabeln.
6. Torka därefter av sensor och kabeldel med en ren trasa eller torr gasväv.

För kablar:
1. Ta bort kabeln från instrumentet och koppla bort eventuella anslutna sensorer eller adaptrar.
2. Följ steg 2-4 i ovan instruktion för att rengöra alla ytor på kabeln.

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
• Upp till 2,5% glutaraldehydlösning, såsom Metrex MetriCide ™ 28
• Klorhexidin 4%

VARNINGAR:

• Använd inte outspädd blekmedel (5% - 5,25% natriumhypokloritlösning).
• Sänk inte ner sensorn eller kontakterna i någon vätska.
• Försök inte sterilisera med någon steriliseringsmetod.

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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