Hurtigmanual for vask og sterilisering – Panetti instrumentsett
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Fig. 2: Panetti-instrumentene er plassert
mellom de blå silikonknottene.
Instrumentene er også sikret med rød
gummibånd spent over instrumentene.
Fig. 1: Kurv for Panetti instrumentsett,
inkludert instrumenter festet i kurven.
Instrumentene er tilkoblet slangene med
male luer lock for gjennomskylling.
Kurven er klar til rengjøring.
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Fig. 3: Andre instrumenter stabiliseres ved
at man fester dem i de blå silikonkrokene
som vist med endoskop og mikrotenger i
de to øverste radene på bildet.
Legg fremsiden av endoskop slik at den
ikke berører kurvveggen for å unngå at
optikken tar skade under
skylleprosedyren.

Fig. 4: Kurv for Panettiinstrumenter klart til sterilisering.
Husk å sette på og låse lokket.
Viktig: De to skyllemodulene er
koblet fra instrumentene og
plassert løst i kurven (nederst på
bildet).

Hurtigmanual for skyllemoduler – Panetti instrumentsett
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Fig. 6: Skyllemodul med
slanger koblet til øvre
funksjonsmodul. Male
luer-lock i enden av
slangene kobles til Panettiinstrumentene.

Fig. 5: Skyllemodulene
består av følgende deler:
[1] øvre funksjonsmodul
[2] nedre basemodul
[3] silikon-O-ring
[4] adaptere for slangene
som kobles til Panettiinstrumentene
[5] adapter for slange som
kobles til vaskemaskin
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Fig. 7: Tre de to adapterne
på nedre basemodul
gjennom åpningen
(håndtaket) av kurven.
Koble deretter slangene på
adapteren som går fra
nedre basemodul til
vaskemaskin.
Skyllemodulen vil nå sitte
stabilt i åpningen
(håndtaket) av kurven.
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Fig. 8: Skyllemodulen består av
følgende komponenter:
[1] Øvre funksjonsmodul
[2] Nedre basemodul
[3] Filterdisk
[4] indre silikonring.
Sjekk at det ikke er smuss på
filterdiskene og rengjør dem
regelmessig.

Fig. 9: For å lukke
skyllemodulen
A. Plasser den indre
silikonringen oppi den
nedre basemodulen.
B. Plasser filterdisken
over silikonringen (se
Fig. 10).
C. Skru sammen øvre
funksjonsmodul og
nedre basemodul.
Skyllemodulen skal nå
se ut som på Fig. 5.

Fig. 10: Den nedre
basemodulen med
innlagt filter.
Viktig: 3machlogoen skal være
synlig på toppen av
filteret. Det er da lagt
inn riktig vei.

