
IV. AKUMULATOR I TESTOWANIE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA 

Działanie systemów laryngoskopowych (łyżek i uchwytów) należy sprawdzić po każdym myciu/
dezynfekcji lub sterylizacji, przed ponownym użyciem lub po wymianie baterii. Całkowicie osadzić 
łyżkę na uchwycie. Jeśli nie zapala się żarówka w łyżce, należy sprawdzić poprawność 
zamontowania akumulatora i źródła światła bądź je wymienić. 

Instalacja akumulatora/baterii: Włożyć dwie baterie 1.5 V (standardowe baterie R14 w przypadku 
rękojeści Medium, 2 x AA w przypadku wąskiej rękojeści Small i krótkiej Stubby) do rękojeści, 
najpierw biegun dodatni i ponownie założyć pokrywę. W uchwycie Stubby najpierw umieść jedną 
końcówkę dodatnią do dołu a drugą końcówkę dodatnią do góry i założyć pokrywę. Jeśli nie zapala 
się światło w łyżce, należy umieścić baterie uwzględniając prawidłową biegunowość. Umieścić łyżkę 
standardową w położeniu operacyjnym. Źródło światła powinno się zaświecić.  

Wymiana żarówki: Przed wyjęciem żarówki należy upewnić się, że ostygła. W celu wyjęcia żarówki, 
należy ją odkręcić od łyżki i wyciągnąć. Następnie, umieść nową żarówkę w rękojeści i mocno 
dokręć. Przed użyciem, upewnić się, że żarówka jest prawidłowo osadzona i działa prawidłowo. (w 
laryngoskopach konwencjonalnych żarówka znajduje się w łyżce. Niniejsza instrukcja nie dotyczy 
laryngoskopu standardowego, konwencjonalnego, który nie posiada źródła światła w rękojeści). 
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Dziękujemy za wybór produktów marki AUG®. Nasze produkty są znane z wysokiej jakości i 
trwałości. Wszystkie produkty spełniają normy produktów medycznych zgodnie z UE 93/42/EWG. 
Laryngoskopy są wykonane z japońskiej stali nierdzewnej AISI 304 zgodnej z normami 7376/3. 
Zostały złożone z niemieckich komponentów (żarówka i walizka transportowa). Prosimy uważnie 
przeczytać i zastosować się do poniższej instrukcji w trakcie użytkowania. Należy uważne 
przeczytać instrukcję konserwacji i użytkowania oraz zachować w pudełku w celu prawidłowego 
użytkowania w przyszłości. 

Użytkowanie: Laryngoskopy mogą być używane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.  

Zastosowanie: Laryngoskopy służą do badania krtani, intubacji dotchawiczej w nagłych przypadkach 
medycznych. Sprzęt składa się z trzech elementów: rękojeści, źródła światła i łyżki. 

Odpowiedzialność: Producent nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe szkody w wyniku użycia 
niezgodnego z przeznaczeniem, także w przypadku użycia rękojeści innej niż dołączona w zestawie.  

I. CZYSZCZENIE 

Łyżki laryngoskopu: Łyżki laryngoskopowe wypłukać pod zimną bieżącą wodą, aż do usunięcia 
wszystkich widocznych zabrudzeń. Zanurzyć łyżkę w enzymatycznym roztworze czyszczącym, który 
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WAŻNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA 

1. Laryngoskop należy wyczyścić niezwłocznie po użyciu, aby 
nie uniknąć śladów po sterylizacji. 

2. Nie używać czyszczenia ultradźwiękami, sterylizacji na 
sucho i płynów z wodorotlenkiem potasu. 

3. Wyjąć baterie przed czyszczeniem, dezynfekcją lub 
sterylizacją uchwytu 

4. Przed intubacją upewnić się, że system laryngoskopu działa 
prawidłowo (odpowiednie osadzenie łyżek oraz działające 
oświetlenie).
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został przygotowany zgodnie z zaleceniami producenta, przez co najmniej dwie minuty. Po 
wstępnym myciu łyżkę należy oczyścić miękką szczotką, zwracając uwagę na miejsca trudno 
dostępne. Usunąć łyżkę z enzymatycznego płynu czyszczącego. Opłukać letnią bieżącą wodą z 
kranu przez co najmniej jedną minutę, aby usunąć wszelkie pozostałości i widoczne zabrudzenia. 
Następnie zanurzyć łyżkę laryngoskopu w detergencie enzymatycznym, przygotowanym zgodnie z 
zaleceniami. Dokładnie oczyścić łyżkę za pomocą miękkiej szczotki, upewniając się, że wszystkie 
trudno dostępne miejsca są oczyszczone, a widoczne zabrudzenia usunięte. Wyjąć łyżkę 
laryngoskopowe z detergentu enzymatycznego i dokładnie opłukać zimną wodą, aby usunąć 
wszystkie pozostałości detergentu. Łyżkę wysuszyć czystą szmatką lub sprężonym powietrzem.  

UWAGA! Prosimy przestrzegać zapisów DEZYNFEKCJI I PROCEDURY STERYLIZACJI. 

Uchwyt laryngoskopu: Zdemontować uchwyt laryngoskopu wyjmując dolną pokrywę i baterie. 
Rozmontowany uchwyt laryngoskopu należy wypłukać pod bieżącą wodą z kranu, aż do momentu 
usunięcia wszystkich widocznych zabrudzeń. Rozmontowany uchwyt i nasadkę laryngoskopu 
zanurzyć w roztworze enzymatycznego płynu czyszczącego przygotowanego zgodnie z zaleceniami 
producenta przez co najmniej dwie minuty. Po nasączeniu, za pomocą miękkiej szczotki szczoteczki, 
oczyścić nasadkę i uchwyt laryngoskopu, zwracając uwagę na miejsca trudno dostępne. Usunąć 
zdemontowany uchwyt laryngoskopowy z enzymatycznego środka czyszczącego. Opłukać letnią 
bieżącą wodą przez co najmniej jedną minutę, aby usunąć wszelkie pozostałości i widoczne 
zabrudzenia. Następnie zdemontowany uchwyt laryngoskopu i nakrętkę zanurzyć w detergencie 
enzymatycznym. Dokładnie oczyścić wszystkie zdemontowane elementy za pomocą szczotki z 
miękkim włosiem, zapewniając jednocześnie dostęp do wszystkich trudno dostępnych miejsc i 
usunąć widoczne zabrudzeń/pozostałości. Wyjąć zdemontowany uchwyt laryngoskopu z detergentu 
enzymatycznego i dokładnie spłukać wszystkie części schłodzoną bieżącą wodą, aby usunąć 
wszystkie pozostałości detergentu. Wysuszyć wszystkie zdemontowane elementy (nakładka górna i 
dolna oraz uchwyt) czystą szmatką lub sprężonym powietrzem.  Złożyć wszystkie elementy, z 
wyjątkiem baterii. Zgodnie z zaleceniami Instytutu im. R. Kocha (RKI) zaleca się wykonanie 
przygotowania wyłącznie mechanicznie. Nie zaleca się czyszczenia ręcznego. Sprzęt do 
czyszczenia automatycznego: 

1. CM 310 (Maquet) - środek czyszczący (Neodisher FA forte 0,4% / Neodisher Z 0,2%) 

2. G7828 (Miele) - środek czyszczący (Mucapur XL 0,4 %/ Mucapur Z 0,5 %) 

3. WD 390 (Belimed) - środek czyszczący (Mucapur AF 0,5 %/ Mucapur Z 0,1 %) 

UWAGA! Prosimy przestrzegać zapisów DEZYNFEKCJI I PROCEDURY STERYLIZACJI. 

II. DEZYNFEKCJA 

Łyżki laryngoskopu: Aby osiągnąć wysoki poziom dezynfekcji, Cidex OPA lub roztwór 2,4 % 
glutaraldehydu może być stosowany zgodnie z instrukcjami producenta środków dezynfekcyjnych 
wysokiego poziomu. Łyżki laryngoskopu należy całkowicie zanurzyć w środku dezynfekcyjnym. Po 
ekspozycji łyżka laryngoskopu musi być przepłukana przez całkowite zanurzenie w oczyszczonej 

wodzie. Wysuszyć czystą szmatką bez włókien lub sprężonym powietrzem.  Jeśli sprzęt nie działa, 
należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami dotyczącymi testowania akumulatora/źródła światła. 

Uchwyt laryngoskopu: W celu osiągnięcia wysokiego poziomu dezynfekcji można stosować 
roztwór Cidex OPA lub  roztwór 2,4% glutaraldehydu, zgodnie z instrukcjami producenta. Uchwyt 
laryngoskopu należy w całości zanurzyć w środku dezynfekcyjnym.  

Po ekspozycji uchwyt laryngoskopu musi być dokładnie wypłukany przez pełne zanurzenie w 
oczyszczonej wodzie. Wysuszyć czystą, nie pozostawiającą włókien ściereczką lub sprężonym 
powietrzem. Jeśli sprzęt nie działa, należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami dotyczącymi 
testowania baterii/źródła światła. 

III. STERYLIZACJA  

Umieścić rękojeść laryngoskopu (bez baterii) i oddzielnie łyżkę laryngoskopu w odpowiedniej 
kieszonce autoklawu.  

STERIS AMSCO V-PRO Standardowe łyżki i uchwyty są kompatybilne z: 

- Systemem sterylizacji w niskiej temperaturze AmscoR  V-PRO 1  

- Systemem sterylizacji w niskiej temperaturze Amsco V-PRO 1 Plus  

- Systemem sterylizacji AmscoR  V-PRO maX  

STARRED Standardowe łyżki i uchwyty są kompatybilne z: 

- STERRAD  100NX  SYSTEM (STANDARD i EXPRESS Cycle), STERRAD NX SYSTEM 
STANDARD Cycle, STERRAD 100S i 200 System (Short cycle Outside US), STERRAD 50 
System

(A) PARA GRAWITACYJNA

Temperatura min 132 °C - maks. 137 °C

Czas cyklu min. 3 minuty (pełny cykl)

Czas suszenia 10 minut
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