
Care and Service of Fiber Optic 
L a r y n g o s c o p e   M R I

= Nie stosować po czyszczeniu ultradźwiękowym, sterylizacji
termicznej na sucho lub po płynach z wodorotlenkiem potasu

= Usuń baterie przed: czyszczeniem, dezynfekcją wysokiego 
poziomu, lub sterylizacją uchwytów laryngoskopu. 

= Przed użyciem upewnij się, że ostrze jest w pełni zamocowane na 
uchwytach.

= Przed użyciem sprawdź funkcjonalność systemu laryngoskopowego.

= 
Zawsze używaj baterii kompatybilnych z MRI do rękojeści 
laryngoskopu MRI 

UWAGA

DEZYNFEKCJA

STERYLIZACJA

Ostrza i rękojeści laryngoskopowe STERIS AMSCO V-PRO F / O są kompatybilne z:

=

Sterylizator niskotemperaturowy Amsco V-PRO 1 on System
Sterylizator niskotemperaturowy Amsco V-PRO 1 Plus on System
Amsco   V-PRO maX Temperature Steriliza on System

=

Ostrza i rękojeści laryngoskopowe STARRED F / O są kompatybilne z:

STERRAD  100NX  SYSTEM (CYKL STANDARD I EXPRESS)
STERRAD  NX  SYSTEM CYKL STANDARD 
STERRAD  100S I 200 SYSTEM (KRÓTKI CYKL POZA US)
STERRAD  50 SYSTEM

=

=

TESTOWANIE BATERI/ LAMPY

=

=

(A) AUTOKLAW 
PAROWY PRZEPŁYWOWY

(B) PAROWE WYJAŁAWIANIE
PRZED-PRÓŻNIOWE 
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CZYSZCZENIE
Łyżka do laryngoskopu MRI: Opłucz łyżkę laryngoskopu pod chłodną bieżącą wodą, 
dopóki nie zostaną usunięte wszystkie widoczne zabrudzenia.
Zanurzyć ostrze łyżki w roztworze środka czyszczącego presoakenzyma c, który został 
przygotowany zgodnie z zaleceniami producenta  na minimum dwie minuty.
Po nasączeniu, wyszoruj łyżkę laryngoskopu szczoteczką z włosia, zwracając uwagę na 
trudno dostępne miejsca.
Wyjąć ostrze laryngoskopu z roztworu środka czyszczącego Enzyma C Cleaner.
Płukać pod letnią bieżącą wodą z kranu przez co najmniej jedną minutę w celu usunięcia 
wszelkich pozostałości i widocznych zabrudzeń.
Następnie zanurzyć łyżkę laryngoskopu w detergencie enzymatycznym przygotowanym 
zgodnie z zaleceniami producenta.
Dokładnie wyszoruj ostrze laryngoskopu za pomocą szczotki z włosia, upewniając się, że 
dotarłeś do wszystkich trudno dostępnych miejsc i usunąłeś widoczne zanieczyszczenia 
oraz pozostałości. 
Wyjmij łyżkę laryngoskopu z detergentu enzymatycznego i dokładnie wypłucz ją pod 
zimną bieżącą wodą z kranu w celu usunięcia wszelkich pozostałości detergentu.  
Osusz łyżkę laryngoskopu czystym materiałem niepozostawiającym włókien lub 
przefiltrowanym sprężonym powietrzem. 
Postępuj zgodnie z PROCEDURĄ DEZYNFEKCJI WYSOKIEGO POZIOMU lub PROCEDURY 
STERYLIZACJI.

Rękojeść do laryngoskopu MRI: Zdemontuj uchwyt laryngoskopu, zdejmując 
nasadkę wysięgnika i baterie.
Zdemontowaną rękojeść laryngoskopu przepłukać pod chłodną bieżącą wodą, do 
momentu usunięcia wszystkich widocznych zabrudzeń.
Zanurzyć zdemontowaną rękojeść i nasadkę laryngoskopu w przygotowanym 
wcześniej enzymatycznym roztworze do czyszczenia przez minimum dwie 
minuty.
Po namoczeniu wyszoruj nasadkę i rękojeść laryngoskopu za pomocą szczoteczki 
z włosia, zwracając uwagę na trudno dostępne miejsca.
Wyjmij uchwyt laryngoskopu z roztworu enzymatycznego środka czyszczącego.
Wypłukaj pod letnią bieżącą wodą przez co najmniej jedną minutę w celu 
usunięcia wszelkich pozostałości i widocznych zabrudzeń.
Następnie zdemontowaną rękojeść i nasadkę laryngoskopu zanurzyć w 
detergencie enzymatycznym.
Dokładnie wyszoruj wszystkie zdemontowane elementy za pomocą szczotki z 
włosia, upewniając się, że dotarłeś do wszystkich trudno dostępnych miejsc i 
usunięto widoczne zabrudzenia oraz pozostałości.
Wyjmij rękojeść laryngoskopu z detergentu enzymatycznego i dokładnie wypłucz 
wszystkie części pod zimną bieżącą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości 
detergentu.
Wysusz wszystkie zdemontowane elementy (górną część i nasadkę wysięgnika 
oraz uchwyt) czystym materiałem nie pozostawiającym włókien lub 
przefiltrowanym sprężonym powietrzem.
Zmontuj wszystkie elementy, z wyjątkiem baterii i postępuj zgodnie z PROCEDURĄ 
DEZYNFEKCJI WYSOKIEGO POZIOMU lub PROCEDURY STERYLIZACJI.

Łyżki laryngoskopowe: Aby osiągnąć wysoki poziom dezynfekcji, można użyć Cidex 
O PA lub 2,4% glutaraldehydu zgodnie z instrukcjami producenta środka 
dezynfekującego.
Ostrze laryngoskopu powinno być całkowicie zanurzone w środku dezynfekującym. 
Po naświetleniu łyżka laryngoskopu musi zostać dokładnie przepłukana poprzez 
całkowite zanurzenie w wodzie oczyszczonej.
Wysuszyć niestrzępiącym się czystym materiałem lub za pomocą filtra sprężonego 
powietrza.
Jeśli nie jest to funkcjonalne, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami dotyczącymi 
testowania baterii / lamp.
Rękojeść laryngoskopowa: Aby osiągnąć wysoki poziom dezynfekcji, można 
stosować Cidex O PA lub 2,4% roztwór aldehydu glutarowego zgodnie z 
instrukcjami producenta środka dezynfekującego.
 

Rękojeść laryngoskopu powinna być całkowicie zanurzona w środku 
dezynfekującym.
Po naświetleniu rękojeść laryngoskopu należy dokładnie przepłukać, całkowicie 
zanurzając ją w wodzie oczyszczonej.
Osuszyć niestrzępiącą się czystą szmatką lub za pomocą filtra sprężonego 
powietrza. Jeśli nie jest to funkcjonalne, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami 
dotyczącymi testowania baterii / lamp

Aby wymienić lampę: Przed wyjęciem lampy poczekaj, aż lampa ostygnie. Aby 
wymienić lampę, odkręć główkę uchwytu i wyjmij lampę. Ponownie zainstaluj 
nową lampę w główce uchwytu, przykręć główkę uchwytu z powrotem do 
uchwytu i zakręć ją. Upewnij się, że lampa jest prawidłowo osadzona i sprawdź 
działanie lampy przed użyciem.

Aby zainstalować baterie:  Umieść jedną baterię 3,9 V MRI nie-megnac  w środku, 
patrząc najpierw dodatnim końcem w Medium (Ryc. 1) i ponownie załóż zaślepkę.
Każde ostrze Fiber Opc w położeniu roboczym . Lampa powinna się zapalić przed 
użyciem.

Rękojeść: Jeśli światłowód nie zaświeci się, sprawdź baterie i lampę pod 
kątem prawidłowego miejsca lub wymień na nowe.
Systemy laryngoskopowe (łyżki laryngoskopu i rękojeści laryngoskopu) 
muszą być testowane przed każdym czyszczeniem oraz wysoką dezynfekcją 
lub czyszczeniem i sterylizacją, przed użyciem i wymianą baterii. 
Całkowicie załóż ostrze.
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