
 

 

 

 

 

Tillverkare:  Abrasive Technology, LLC 
Enheter:  Borrar 

VARNINGAR Allmänt 
1. Torka enheterna grundligt efter alla steg om de kommer att sitta i mer än 15 minuter innan 

nästa steg. 
2. Alla lösningar som används måste vara kompatibla med rostfritt stål (alkaliska, sura eller 

aldehydlösningar kan orsaka skada). 
3. Följ alla tillämpliga instruktioner från tillverkare av lösningar eller utrustning. 
4. Tillämpliga lösningar och utrustning ska alla uppfylla nationella lagstadgade krav. 
5. Dessa enheter levereras INTE sterila. 

Rengör och sterilisera före användning, enligt följande. 
Begränsningar för 
rekonditionering  

Inga, förutom vad som bestäms av användaren 

 

INSTRUKTIONER 

Inledande behandling vid 
användningsplatsen 

Rekonditionera enheterna så snart som möjligt efter användning. Låt inte det inbäddade materialet 
torka. Förvara enheterna nedsänkta i lösning från och med det att de använts tills de rengörs – 
använd enzymatiskt rengöringsmedel, rengöring/desinfektion, rengöring eller vatten (i önskad 
ordning). 

Förberedelse innan 
rengöring 

Inte tillämpligt 

Rengöring: 
Automatiserad 

1. Skölj enheterna under hårt rinnande kallt vatten. 
2. Rengör enheterna med ultraljud i enzymatiskt rengöringsmedel (Premier Brite Shield™ för 

enzymatisk statisk blötläggning och ultraljudsrengöring, e.d., upplöst i kranvatten) i minst fem 
minuter. Undvik att ha enheterna i kontakt med varandra under rengöringen (stapla dem inte 
på varandra). 

3. Skölj ordentligt med vatten. 

Rengöring: Manuell Inte tillämpligt 

Desinfektion Inte tillämpligt 

Torkning Torka med absorberande engångsdukar, torr värme eller filtrerad tryckluft. Enheter som inte är helt 
torra kan korrodera. 

Underhåll, inspektion 
och testning 

Undersök enheterna visuellt för kontaminering.  Förstoring rekommenderas.  Upprepa ovanstående 
steg för alla enheter som fortfarande är kontaminerade. 

Förpackning Steriliseringspåse 

Sterilisering Ångsterilisera med förvakuum, medeltryck på 30 psi (207 kPa), minst 4 minuter, 132 °C och torktid 
på minst 22 minuter. 

Förvaring Förvara enheterna i det steriliserade omslaget.  
Ytterligare information Fuktig värmesterilisering kan rutinmässigt orsaka att ytan blir missfärgad eller matt. Detta påverkar 

inte dess prestanda. 

Kontakta tillverkaren: +1 740 548 4100 

Ovanstående instruktioner har validerats av tillverkaren av den medicintekniska produkten som godtagbara för att förbereda en 
medicinteknisk produkt för användning/återanvändning.  Det förblir personen som utför rekonditioneringens ansvar att se till att 
rekonditioneringen, såsom den utförs med nyttjande av utrustning, material och personal i rekonditioneringsanläggningen uppnår  
 det önskade resultatet.  Detta kräver verifiering och/eller validering och rutinmässig övervakning av processen. 
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