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Tärkeää tietoa
1

Tästä dokumentista

Nämä asennus- ja käyttöohjeet kuuluvat osana
laitteeseen.
Jos näiden asennus- ja käyttöohjeiden
ohjeita ja tietoja ei noudateta, Dürr Dental
ei vastaa laitteen turvallisesta käytöstä ja
toiminnasta eikä takuu ole voimassa.

1.1 Varoitukset ja symbolit

FI

Varoitukset
Tässä dokumentissa olevat varoitukset viittaavat
henkilövahinkojen tai aineellisten vahinkojen vaaraan.
Ne on merkitty seuraavilla varoitusmerkeillä:
Yleinen varoitusmerkki

Muut symbolit
Näitä merkkejä käytetään asiakirjassa ja laitteen
päälle tai sisälle kiinnitettynä:
Ohje, erityisiä tietoja esim. laitteen
taloudellisesta käytöstä.
Noudata käyttöohjeita.
CE-merkintä
Valmistaja:
Tilausnumero
Sarjanumero

Varoitus kuumista pinnoista

Hävitettävä asianmukaisesti EU-direktiivin
2012/19/EU (WEEE) mukaisesti.

Varoitus vaarallisesta sähköjännitteestä

Ympäristövaikutusten huomioiminen

Varoitukset on muodostettu seuraavasti:
HUOMIOSANA
Vaaran tyypin ja lähteen kuvaus
Varoituksen huomiotta jättämisen seuraukset
ii Vältä vaara ottamalla nämä toimenpiteet huomioon.
Huomiosanalla erotetaan varoituksissa neljä
vaaranastetta:
–– VAARA
Välitön vakavan loukkaantumisen tai kuoleman
vaara
–– VAROITUS
Merkitsee mahdollista vaaraa, josta voi seurata vakavia vammoja tai kuolema
–– VARO
Merkitsee vaaraa, josta voi seurata lieviä
vammoja
–– HUOMIO
Merkitsee vaaraa, josta voi seurata suurta
aineellista vahinkoa

Laitteen sulake
Käytä suojakäsineitä.
Kytke laite jännitteettömäksi (esim. irrota
virtapistoke).
Virtakytkin Päälle/Pois
Päälle
Pois
Käyttölämpötila saavutettu
Kuljettaminen
Säätöalue
Suuntatiedot, johdanto
Lämmitin
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1.2 Muistutus tekijänoikeuksista
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Kaikki mainitut kytkennät, menetelmät, nimet,
ohjelmistot ja laitteet on suojattu tekijänoikeudella.
Asennus- ja käyttöohjeiden osittainenkin jäljentäminen on sallittu vain Dürr Dentalin kirjallisella
luvalla.

Dürr Dental on kehittänyt ja valmistanut laitteen
niin, että vaarat määräystenmukaisessa käytössä on pitkälti poissuljettu. Jäännösriskit ovat kuitenkin silti mahdollisia. Noudata tämän vuoksi
seuraavia ohjeita.

Turvallisuus

2.1 Käyttötarkoitus
Laite on tarkoitettu sterilointipakkauksien kuumasaumaukseen terveydenhuollon käytössä,
esim.klinikoilla, hammaslääkäri- tai lääkärivastaanotoilla.

2.2 Määräysten mukainen käyttö
Käytettävä standardin EN ISO 11607‑1 ja EN
868:n sovellettavien osien mukaisia sterilointipakkauksia.

2.3 Määräysten vastainen käyttö
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Määräystenvastaista on laitteen käyttäminen johonkin muuhun tarkoitukseen. Valmistaja ei vastaa tällaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista.
Vastuu on silloin kokonaan käyttäjällä.
VAROITUS
Palavien aineiden syttyminen
aiheuttaa räjähdysvaaran
ii Älä käytä laitetta tiloissa, joissa on syttyviä seoksia, kuten esim. leikkaussaleissa.
HUOMAUTUS
Laitehäiriö tai väärien materiaalien
aiheuttama vioittuminen
Vääränlaiset materiaalit voivat liimautua
kuumennuskanavaan tai puristusrulliin.
Nämä materiaalit eivät myöskään ole
autoklaaveissa ilmaa ja höyryä läpäiseviä.
ii Älä käytä PE-muovisia pakkauksia
ii Älä käytä polyamidi/nylon-kalvoja

2.4 Yleisiä turvallisuusohjeita
ii Noudata laitteen käytössä käyttöpaikalla voimassa olevia direktiivejä, lakeja, säädöksiä ja
määräyksiä.
ii Tarkasta aina ennen käyttöä laitteen toiminta
ja kunto.
ii Laitteeseen ei saa tehdä lisäyksiä eikä muutoksia.
ii Ota huomioon asennus- ja käyttöohjeet.
ii Pidä asennus- ja käyttöohjeet laitteen lähellä
käyttäjän aina saatavilla.
9000-616-03/31 1801V002
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2.5 Ammattihenkilökunta

2.8 Kuljettaminen

Käyttö
Henkilöiden, jotka käyttävät laitetta, on koulutuksensa ja tietojensa perusteella taattava laitteen turvallinen ja asiantunteva käsittely.
ii Jokaiselle käyttäjälle on opastettava laitteen
käsittely tai hänelle on hankittava siihen tarvittava koulutus.
ii Kaikkien laitteen käytöstä ja kunnossapidosta
vastaavien käyttäjien on osallistuttava säännöllisesti koulutuksiin. Tällä tavoin voidaan todistaa, että asiasisällöt on ymmärretty oikein.
Koulutuksiin osallistumiset on myös kirjattava
läsnäololistoihin.

Alkuperäinen pakkaus on paras suoja laitteelle
sen kuljetuksen aikana.
Tarvittaessa laitteeseen voidaan tilata alkuperäinen pakkaus Dürr Dentalilta.

Asennus ja käyttöönotto
ii Anna asennus, uudet asetukset, muutokset,
laajennuksien ja korjauksien teko Dürr Dentalin
tai Dürr Dentalin valtuuttaman henkilön tai yrityksen tehtäväksi.

2.6 Suojautuminen sähkövirralta
ii Noudata laitteella työskennellessäsi kyseeseen
tulevia sähköalan turvallisuusmääräyksiä.
ii Älä milloinkaan koske samanaikaisesti potilaaseen ja laitteen avoimiin liitäntöihin.
ii Vaurioituneet johdot ja pistokytkimet on vaihdettava välittömästi.

Dürr Dental ei vastaa kuljetuksen aikana
tapahtuneista vahingoista, kun pakkaus
on ollut puutteellinen, ei edes takuuajan
sisällä.
ii Kuljeta laitetta vain sen alkuperäisessä pakkauksessa.
ii Pidä pakkaus poissa lasten ulottuvilta.

2.9 Hävittäminen
Laite
Hävitä vanha laite asianmukaisesti. Hävittäminen on Euroopan talousalueen sisäpuolella tehtävä EU-direktiivin 2012/19/
EU (WEEE) mukaisesti.
ii Jos sinulla on kysyttävää asianmukaisesta hävittämisestä, kysy neuvoa hammashoitoalan
erikoisliikkeestä.

2.7 Vain alkuperäisosien
käyttäminen
ii Käytä vain Dürr Dentalin nimeämiä ja hyväksymiä lisätarvikkeita ja erikoistarvikkeita.
ii Käytä vain alkuperäiskulutusosia ja -varaosia.
Dürr Dental ei vastaa vahingoista, jotka
ovat syntyneet hyväksymättömien lisätarvikkeiden, erikoistarvikkeiden ja muiden
kuin alkuperäiskulutusosien ja -varaosien
käytöstä.
Jos käytetään muuta kuin hyväksymättömiä lisävarusteita, erikoisvarusteita ja
muita kuin alkuperäisiä varaosia ja kuluvia
osia (esim. verkkokaapelia), tämä voi vaikuttaa negatiivisesti sähköturvallisuuteen
ja EMC:hen.
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Yleiskuva

3.1 Toimituksen sisältö
Seuraavat tuotteet sisältyvät toimitukseen:
Hygopac �������������������������������������������� 6020-02
–– Hygopac
–– Verkkojohto
–– Hygofol-sarja
–– Asennus- ja käyttöohjeet

3.5 Kulutus- ja varaosat
Varaosia koskevaa tietoa löydät valtuutetuille erikoisliikkeille tarkoitetusta portaalista:
www.duerrdental.net.

3.2 Lisätarvikkeet
Laitteen käyttöön voidaan tarvita seuraavat tuotteet:
Läpinäkyvä Hygofol-sterilointipussi
7,5 x 30 cm, 1 x 500 kpl��������������� 6020-061-00
10 x 30 cm, 1 x 500 kpl ��������������� 6020-062-00
15 x 30 cm, 1 x 500 kpl ��������������� 6020-063-00
Läpinäkyvät Hygofol-sterilointirullat
5,0 cm x 100 m ��������������������������� 6020-050-50
7,5 cm x 100 m ��������������������������� 6020-051-50
10,0 cm x 100 m ������������������������� 6020-052-50
15,0 cm x 100 m ������������������������� 6020-053-50
25,0 cm x 100 m ������������������������� 6020-055-50

FI

3.3 Erikoistarvikkeet
Seuraavia tarvikkeita voi valinnaisesti käyttää
laitteen kanssa:
Hygoseal Plus������������������������������� 6022-500-10
Hygofol-asema����������������������������� 6022-600-00
Hygoprint������������������������������������� 6020-080-50

3.4 Käyttömateriaali
Seuraavat materiaalit kuluvat laitteen käytön aikana ja niitä on tilattava lisää:
Hygoseal Plus������������������������������� 6022-500-10
Läpinäkyvä Hygofol-sterilointipussi
7,5 x 30 cm, 1 x 500 kpl��������������� 6020-061-00
10 x 30 cm, 1 x 500 kpl ��������������� 6020-062-00
15 x 30 cm, 1 x 500 kpl ��������������� 6020-063-00
Läpinäkyvät Hygofol-sterilointirullat
5,0 cm x 100 m ��������������������������� 6020-050-50
7,5 cm x 100 m ��������������������������� 6020-051-50
10,0 cm x 100 m ������������������������� 6020-052-50
15,0 cm x 100 m ������������������������� 6020-053-50
25,0 cm x 100 m ������������������������� 6020-055-50
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Tekniset tiedot

Sähkötiedot
Jännite
Taajuus
Nimellisvirta
Sähköteho
Sulake
Kotelointiluokka
Suojausluokka

FI

Yleiset tiedot
Saumauslämpötila maks.
(portaattomasti säädettävissä)
Kuumennusteho
Kuumennusaika n.
Läpikulkunopeus
Sulkusauman leveys
Sulkusauman lujuus
Mitat (L x K x S)
Paino

V
Hz
A
W

230, 1~
50 - 60
2,4
550
IEC 127-2/V-T 4,0 AH
IP 20
I

°C
W
min
m/min
mm
N/mm
cm
kg

240
2 x 250
3
5,3
9
3/15
43,5 x 16 x 13,5
7,2

Ympäristöolosuhteet varastoinnissa ja kuljetuksessa
Lämpötila
°C
Suhteellinen ilmankosteus
%

-10 ... +60
< 95

Ympäristöolosuhteet käytössä
Lämpötila
Suhteellinen ilmankosteus

+10 ... +40
< 70

°C
%

4.1 Tyyppikilpi
Tyyppikilpi sijaitsee laitteen alapuolella.

6

9000-616-03/31 1801V002

Tuotteen kuvaus

5

Toiminta
1
32

4
1
2
3
4
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Virtakytkin Päälle/Pois (vihreä)
oranssi valonäyttö (siirtokytkin)
Siirtokytkin
Säätönuppi lämpötilan säätöön

Sterilointipakkausten tiivistys on määritelty kattavasti standardien mukaisesti. Hygopac täyttää kaikki
tarvittavat kohdat:
–– Jatkuvat suljetut saumat ilman vikoja, jotta mikään mikro-organismi ei pääse tunkeutumaan.
–– Sauman leveys 9 mm (standardin mukaan: vähintään 6 mm)
–– Tiivistyssaumat voidaan avata ilman komplikaatioita.
Hygopacin muut edut:
–– Automaattinen läpivirtausmekanismi.
–– Automaattinen puristuspaine saumattoman sauman laadun varmistamiseksi.
–– Kapea tuloaukko suojaustoiminnolla instrumentille ja Hygopacille.
–– Kuljetushihnaperiaate mahdollistaa nopean ja pysyvän työn.
–– Standardoitu työnkulku vähentää merkittävästi yksittäisiä virheitä ja varmistaa jatkuvat hyvät tulokset.
–– Hygopac säästää tilaa, on huoltovapaa ja kompaktin ja kestävän rakenteensa ansiosta erittäin
kestävä.

9000-616-03/31 1801V002
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Asennus
6

Edellytykset

6.1 Sijoituspaikka
Sijoituspaikan on täytettävä seuraavat edellytykset:
–– Suljettu, kuiva, hyvin ilmastoitu huone
–– Ei muuhun käyttöön tarkoitettu huone esi m.
lämmitys- tai märkätila
Ympäristön vaikutukset otettava huomioon. Laitetta ei saa käyttää kosteassa ja
märässä ympäristössä.

7

Sähköliitäntä

ii Ennen kuin liität laitteen tarkasta, että verkkojännite vastaa tyyppikilvessä ilmoitettua jännitetietoa.
ii Liitä laite vain asianmukaisesti asennettuun
pistorasiaan.
ii Asenna johdot laitteeseen siten, että niihin ei
muodostu mekaanisia jännityksiä.

7.1 Sähkökytkentäkaavio

6.2 Sijoittelumahdollisuudet
FI

Laitteen sijoituksessa on seuraava mahdollisuus:
–– Tukevalle pinnalle, jonka luokse on helppo
päästä (esim . työtaso).
Otettava huomioon sijoituksessa:
–– Laite lämpiää käytössä; huomioitava etäisyys
lämpöherkkiin laitteisiin.
–– Suljettavien sterilointipakkauksien syöttöä ja
ulostuloa varten on oltava vähintään pakkauksen leveyden mittainen välimatka sivulla.
–– Älä peitä tuuletusaukkoa.

8

C1 Häiriönpoistokondensaattori
E1/E2 Lämmitin 2 x 250-300 W
F1/F2 Sulake
H1 Lämpötilan merkkivalo
M1 Moottori 230 V~
S3 Virtakytkin Päälle/Pois merkkivalolla
S4 Siirtokytkin
S5 Kapillaariputkisäädin
S6 Lämpötilan suojausrajoitin
X1 Laiteliittimet
X2-X5 Liitinterminaali 6,3 x 0,8

9000-616-03/31 1801V002
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Käyttöönotto

ii Kytke virtakytkin (1) päälle.
Vihreä (1) ja oranssi (2) valonäyttö palavat.
Lämmitysaika on noin 3 minuuttia. Kun oranssi merkkivalo syttyy, odota noin 2 minuuttia.
1
32

FI
ii Kytke siirtokytkin (3) päälle.
ii Tarkasta laitteen toiminta.
ii Tee testisaumaus, (katso "10 Käyttö").

8.1 Laitteen luovuttaminen
Laitteelle tehdään tehtaalta toimitettaessa
suorituskyvyn tarkastus. Todistus tarkastuksesta toimitetaan muiden laitteen mukana toimitettavien asiakirjojen mukana.
Tämä tarkastus koskee vain Dürr Dentalin
läpinäkyviä Hygofol-sterilointipakkauksia.
Jos laitteella suljetaan tästä poikkeavia
(muiden valmistajien) sterilointipakkauksia, niillä on käyttöönoton jälkeen tehtävä
suorituskyvyn "11.4 Vuosittainen suorituskyvyn tarkastus" tarkastus.
Laitteen asianmukainen luovutus ja asennus
ovat osa asennustarkastuksen (engl. IQ = Installation Qualification) puitteissa tehtävää validointia. Tämä toimenpide on kaikkien validoinnin
osa-alueiden tapaan dokumentoitava. Käytä
oheista luovutusasiakirjaa tai lataa ja tulosta se
osoitteesta www.duerrdental.com.
Asennustarkastus on suoritettava uudelleen aina, kun käyttöolosuhteissa tapahtuu suurempia muutoksia.

9000-616-03/31 1801V002
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Sopivien sterilointipakkausten käyttäminen

Seuraavien käyttö on sallittua:
Standardin DIN EN ISO 11607‑1 ja EN 868:n
sovellettavien osien mukaiset sterilointipakkaukset, esim. Dürr Dentalin Hygofol.
–– Suositeltu sulkulämpötila Hygofol-sterilointipakkausten kohdalla: 180 °C.
–– Muiden kalvomerkkien suositellut saumauslämpötilat on varmistettava niiden valmistajilta.
HUOMAUTUS
Laitehäiriö tai väärien materiaalien
aiheuttama vioittuminen
Vääränlaiset materiaalit voivat liimautua
kuumennuskanavaan tai puristusrulliin.
Nämä materiaalit eivät myöskään ole
autoklaaveissa ilmaa ja höyryä läpäiseviä.
ii Älä käytä PE-muovisia pakkauksia
ii Älä käytä polyamidi/nylon-kalvoja

FI

9.1 Sterilointipakkauksia koskevat
suositukset
Seuraavassa on erilaisia sterilointipakkausten
käyttöä koskevia suosituksia:
–– Valitse riittävän suuri pakkaus.
–– Täytä pakkaus vain 75-prosenttisesti, jotta
saumat eivät kiristä.
–– Sauman ja steriloitavan välineen väliin on
jäätävä vähintään 3 cm.
–– Suojaa pakkaus perforaatiolta suojaamalla terävät instrumentit sopivilla suojuksilla
(esim. suojakansilla).
–– Monipakkauksia käytettäessä paperiset puolet
on aina asetettava vastakkain esteettömän
höyryn ja lauhteen siirron takaamiseksi. Valitse
riittävän suuri ulkopakkaus. Ulkopakkauksen
sulkemista koskevat samat ehdot kuin loppupakkauksen sulkemisessa.
–– Jätä sauman yläpuolelle vähintään 2 cm
kalvoa yli. Näin sauma on helpompi avata ja
kalvoon voidaan kirjoittaa tai kiinnittää etikettejä. Säädettävissä säädettävällä vasteella.
–– Pakattavien steriloitavien välineiden on oltava
kuivia.
–– Steriloitavissa välineissä ei ole likaa.
–– Kiinnittimet ja sakset hieman auki. Kiinnittimet
korkeintaan ensimmäisessä lukituksessa.
10

10 Käyttö
ii Kytke virtakytkin (1) päälle.
Vihreä (1) ja oranssi (2) valonäyttö palavat.
Lämmitysaika on noin 3 minuuttia. Kun oranssi merkkivalo syttyy, odota noin 2 minuuttia.
1
32

ii Kytke siirtokytkin (3) päälle.
ii Vie Hygofol paikalleen vasemmalta. Hygofol
ohjataan automaattisesti kuljetinhihnan avulla
tasaisesti kuumennuskanavan läpi.
HUOMAUTUS
Epätäydellinen sauma tai sterilointipakkauksen jumiutuminen virheellisen syötön seurauksena
Virheellinen (esim. vain puolittainen)
sauma. Ei riittävästi tai lainkaan ylimääräistä kalvoa avaamista ja merkintöjä
varten (< 1 cm). Kalvo voi jäädä kiinni
kuljetushihnaan. Kalvo jää ilman virheilmoitusta laitteeseen.
ii Aseta sterilointipakkaus vastetta vasten.
ii Tarkasta tiivistyssauma ajon jälkeen ja tarvittaessa säädä saumauslämpötila (katso "10.1
Saumauslämpötilan säätö").
ii Merkitse pakkaukseen viimeinen käyttöpäivä
ja tarvittaessa muita tietoja (esim. sterilointilaite‑nro, henkilökunta, jne.)

9000-616-03/31 1801V002
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10.1 Saumauslämpötilan säätö
ii Portaaton saumauslämpötila asetetaan ohjausnupilla (5).

11 Sulkemisprosessin
validointi
11.1 Validoinnin vaiheet

ii Käytettävät saumauslämpötilat vaihtelevat välillä 150 °C - 220 °C.
Määritä sopiva saumauslämpötila sterilointipakkausmateriaalin mukaan koesaumausten
avulla.
ii Saumauksen jälkeen odota kunnes sauma on
jäähtynyt.
ii Suorota käyttökunnon tarkastus. (katso "11.3
Päivittäinen käyttökunnon tarkastus").

9000-616-03/31 1801V002

Yleisesti on huomioitava, että Hygopac ei ole
täysin DIN EN ISO 11607-2: n mukainen, koska
Hygopacin prosessiparametreja ei valvota ja dokumentoida asianmukaisesti laitteella (lämpötila,
puristuspaine ja nopeus). Suosittelemme, että
tarkistat etukäteen asianomaisten viranomaisten
kanssa, onko prosessin validointiaste Hygopacilla riittävä.
Sulkemisprosessin validointi sisältää seuraavat
vaiheet:
–– Asennustarkastus: suoritetaan laitteen
käyttöönoton yhteydessä, katso "8.1 Laitteen
luovuttaminen".
–– Käyttökunnon tarkastus: suoritetaan päivittäin.
–– Suorituskyvyn tarkastus: suoritetaan vuosittain.

11.2 Asennuksen arviointi
Asennuksen arviointi (IQ = Installation Qualification)
Laitteen luovuttaminen
Laitteelle tehdään tehtaalta toimitettaessa suorituskyvyn tarkastus. Tarkastuksesta toimitetaan
todistus muiden laitteen mukana toimitettavien
asiakirjojen mukana.
Tämä tarkastus koskee vain Dürr Dentalin läpinäkyviäHygofol-sterilointipakkauksia. Jos laitteella suljetaan tästä poikkeavia (muiden valmistajien) sterilointipakkauksia, niillä on käyttöönoton jälkeen tehtävä suorituskyvyn (katso "11.4
Vuosittainen suorituskyvyn tarkastus") tarkastus.
Laitteen asianmukainen luovutus ja asennus
ovat osa asennustarkastuksen (engl. IQ = Installation Qualification) puitteissa tehtävää validointia. Tämä toimenpide on kaikkien validoinnin
osa-alueiden tapaan dokumentoitava.
Käytä oheista luovutusasiakirjaa tai lataa ja tulosta se osoitteesta www.duerrdental.com.
Asennuksen uusintatarkastus on suoritettava
aina, kun käyttöolosuhteissa tapahtuu suurempia muutoksia.
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11.3 Päivittäinen käyttökunnon
tarkastus

11.4 Vuosittainen suorituskyvyn
tarkastus

Käyttökunnon tarkastus (OQ = Operational
Qualification)
Joka päivä ensimmäisen laitteen päällekytkemisen jälkeen tiivistysprosessin käyttökunnon arviointitulee suorittaa.
ii Kytke virtakytkin päälle.
Vihreä ja oranssi valonäyttö palavat. Lämmitysaika on noin 3 minuuttia. Kun oranssi
valonäyttö syttyy, odota noin 2 minuuttia.
ii Kytke siirtokytkin päälle.
ii Vie saumatesti, esim. Hygoseal Plus ohjeenmukaisesti syöttöön, kunnes laite käynnistyy ja
vetääsaumatestin sisään.
ii Saumauksen jälkeen sauman laatu täytyy
arvioida:
–– Tasainen ja ehjä sauma
–– Ei ryppyjä tai virhekohtia
–– Ei delaminoitumista
–– Vastaa väriltään teollista saumaa

Suorituskyvyn tarkastus (PQ = Performance
Qualification)
Suorita saumausprosessin suorituskyvyn arviointi kerran vuodessa.
ii Kytke virtakytkin päälle.
Vihreä ja oranssi valonäyttö palavat. Lämmitysaika on noin 3 minuuttia. Kun oranssi
valonäyttö syttyy, odota noin 2 minuuttia.
ii Saumaa 3 samaa materiaalia ja kokoa olevaa
tyhjää sterilointipakkausta.
ii Sterilointipakkaukset, joissa
–– Saumauslaite
–– Laitteen sarjanumero
–– Säätönupin lämpötila-asetusten dokumentointi

ii Jos toiminnallinen arviointi on kunnossa, kirjoita tulos luetteloon, jossa ilmoitetaan päivämäärä ja testin suorittaneen työntekijän nimikirjaimet.
Lataa tarvittaessa malli latauskeskuksesta:
www.duerrdental.com
Mahdolliset
häiriöt

Syy

Korjaus

–– Paperi
muuttuu
ruskeaksi

–– Saumauslämpötila
on liian
korkea
(Kalvo ja
paperi eivät
sitoudu)
–– Saumauslämpötila
on liian
alhainen

Säädä saumauslämpötila (katso
"10.1 Saumauslämpötilan säätö")

–– Kalvossa
on reikiä
–– Kalvo tarttuu telaan
–– Äärimmäinen rypistyminen
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ii merkintöjen jne. dokumentointi.
ii Liitä samaa tyyppiä olevat saumatut ja tyhjät
sterilointipakkaukset määritetyn sterilointiohjelman eri sterilointieriin (sterilointiprosessien erädokumentointi on osa validointia).
Eri sterilointipakkaukset on steriloitava vain
käyttöä vastaavilla sterilointiohjelmilla.
ii Lähetä näin käsitellyt sterilointipakkaukset
Dürr Dentalille - lisätietoa saumatestistä ja
Dürr Dentalin palvelusta "Auftrag Siegelnahttest - die Serviceleistung mit Zertifikat von
Dürr Dental" löytyy sivulta www.duerrdental.
com latauskeskuksesta Download Centeristä.
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12 Desinfiointi ja puhdistus
Kytke laite jännitteettömäksi (esim. irrota
virtapistoke).
Pyyhi laite kostealla vain sen ollessa
kylmä.
Käytä ulkopintojen desinfiointiin ja puhdistukseen niiden sietämiä ja Dürr Dentalin hyväksymiä
desinfiointi- ja puhdistuspyyhkeitä, esim. FD 350
-desinfiointipyyhkeitä.
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