
Warunki dezynfekcji videolaryngoskopu VLD-150 

 

 

 

 
 
 
 W celu zapewnienia poprawności działania oraz odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
videolaryngoskop musi zostać zdezynfekowany po każdym użyciu z uwzględnieniem wskazówek 
znajdujących się w instrukcji poniżej.  
 
 

Procedura dezynfekcji:  
 

W celu przeprowadzenia dezynfekcji należy: 
• Najbezpieczniejszym sposobem trzymania videolaryngoskopu VLD-150 jest utrzymywanie go w 

pozycji pionowej, ekranem do góry. Wyświetlacz ani adapter wideo nie mogą być zanurzane w 
płynach. 

• Proces dezynfekcji/sterylizacji powinien trwać co najmniej 10 minut przy wykorzystaniu 
chusteczek IPA 70%, a same chusteczki zmieniane co 2 minuty. Należy zadbać o to, aby wszystkie 
trudno dostępne miejsca zostało starannie zwilżone środkiem dezynfekującej. Po zakończeniu 
dziesięciominutowego cyklu czyszczenia należy użyć jeszcze jednej chusteczki lub gazy w celu 
przetarcia najbardziej newralgicznych punktów jak przyciski, włącznik, uszczelki oraz wszelakie 
szczeliny.  

• Po dokładnym wyczyszczeniu powierzchni oraz wszystkich elementów należy odczekać do 
całkowitego wyschnięcia na powietrzu. 

• Po wyschnięciu adaptera, za pomocą sterylnej gazy zwilżonej w sterylnej wodzie starannie wytrzeć 
całą powierzchnię urządzenia tak, aby nie pozostały na niej żadne ślady środka dezynfekującego i 
odczekać do całkowitego wyschnięcia. 

• W przypadku kiedy obraz z kamery nie jest wyraźny, należy wytrzeć głowicę ściereczką lub gazą 
nasączoną alkoholem. 

• Zdezynfekowane urządzenie należy niezwłocznie zapakować po zakończeniu fazy 
osuszania i przechowywać zgodnie z lokalnymi zaleceniami. 

• Po zakończeniu całego procesu należy przechowywać videolaryngoskop w etui lub innym szczelnie 
zamkniętym, bezpiecznym pokrowcu, aby do czasu ponownego użycia chronić go przed 
czynnikami zewnętrznymi. 
 

Stosowanie się do wszystkich wyżej wymienionych zaleceń jest podstawą do długotrwałego i 
bezpiecznego użytkowania videolaryngoskopu VLD-150. Wszelakie działania odbiegające od 
przedstawionych powyżej norm mogą być szkodliwe zarówno dla sprzętu jak i warunków 
przeprowadzania zabiegów. 
 

Uwaga: Powyższa instrukcja ma jedynie charakter informacyjny i ilustruje dostępne metody 
sterylizacji oraz dezynfekcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawnie 
przeprowadzone czynności mogące przyczynić się do uszkodzenia urządzenia. 
 
Urządzenia nie wolno poddawać wyjaławianiu w autoklawie ani czyszczeniu w myjce 
ultradźwiękowej. 
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