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H5i™-kostuttimen desinfiointiohje 

Tätä desinfiointiohjetta on noudatettava, kun H5i-kostutinta käytetään useammalla potilaalla unilaboratorio-, 
klinikka- tai sairaalakäytössä tai terveydenhuollon palveluntuottajan luona. Jos H5i-kostutinta käyttää sama henkilö 
kotioloissa, noudatetaan käyttöönotto-oppaan puhdistusohjeita.
Tässä ohjeessa kuvataan ResMedin suosittelemia ja validoimia kostuttimen puhdistus- ja desinfiointimenetelmiä. 
Desinfiointiohjeet voivat kuitenkin vaihdella maakohtaisesti. Siksi jokaisen terveydenhoitolaitoksen tulee ottaa 
huomioon omat menettelytapansa ennen kuin ne noudattavat tässä ohjeessa olevia menettelytapoja.

 YLEISET VAROITUKSET JA HUOMIOITAVAT SEIKAT

• ResMed ei pysty takaamaan, että poikkeaminen tämän ohjeen menetelmistä ja sen vaikutukset 
tuotteen suorituskykyyn voidaan hyväksyä.

• Noudata puhdistus-, desinfiointi- tai sterilointiaineita käyttäessäsi aina niiden valmistajan antamia 
ohjeita.

• Sähköiskunvaara. Laitetta, virtalähdettä tai virtajohtoa ei saa upottaa veteen. Irrota laitteen 
virtajohto aina pistorasiasta ennen puhdistamista ja varmista, että laite on kuiva ennen kuin liität 
virtajohdon pistorasiaan.

Osat, jotka voidaan desinfioida tai steriloida

Osa Lämpö
tehodesinfiointi

Kemiallinen 
tehodesinfiointi Sterilointi

Puhdistettava H5i-vesisäiliö (mukaan lukien säiliön kansi, levy 
ja pohjaosa)

Ilmantuloaukon yhdyskappale

Suomi
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H5i-kostuttimen purkaminen
Seuraavassa on ohjeet siitä, kuinka H5i-kostuttin puretaan oikein:

1. Työnnä salpaa.
2. Nosta läppäkansi ylös.
3. Ota vesisäiliö pois.
4. Kaada pois kaikki vesi vesisäiliöstä.
5. Avaa kaikki neljä sivusalpaa.
6. Irrota säiliön kansi, levy ja pohjaosa toisistaan.
7. Irrota veden enimmäismäärän ilmaisin levystä puristamalla ja työntämällä kiinnikkeitä ulos.
8. Käännä näkyviin H5i-kostuttimen takana oleva ilmantuloaukko.
9. Irrota ilmantuloaukon kiinnike painaen kiinnikkeen päitä eri suuntiin ja vetämällä kiinnikkeen pois.
10. Irrota ilmantuloaukon yhdyskappale työntämällä se H5i-kostuttimen sisäpuolelle. 
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Dekontaminointi
Ennen desinfiointimenetelmää kaikki osat täytyy puhdistaa ja huuhdella siten, että näkyvissä ei ole mitään 
kontaminaatiota.

1. Puhdista kaikkia osia pehmeäharjaksisella harjalla yhden minuutin ajan. Liota niitä samalla 
puhdistusaineliuoksessa. Puhdista erityisen tarkasti kaikki raot ja kolot.

2. Huuhdo jokainen osa huolellisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.

ResMed on testannut seuraavat puhdistusaineet niiden valmistajien ohjeiden mukaisesti:

Puhdistusaine Veden lämpötila
Alconox™ Tergazyme  
(laimennettu 1-prosenttiseen pitoisuuteen)

Kuuma vesi (noin 60 °C)

Lämmin vesi (noin 50 °C) 

Aniosyme™ DDI 

(laimennettu 0,5-prosenttiseen pitoisuuteen)
Huoneenlämpöinen vesi (noin 20 °C) 

Neodisher MediZym™ 
(laimennettu 2,0-prosenttiseen pitoisuuteen) Lämmintä vettä (noin 45 °C)

Desinfiointi
Seuraavista menetelmistä on tehtävä vain yksi desinfiointi- tai sterilointitoimenpide:

• Lämpötehodesinfiointi
• Kemiallinen tehodesinfiointi
• Sterilointi

Lämpötehodesinfiointi
1. Liota purettuja osia kuumassa vesihauteessa 90 °C:n lämpötilassa 1 minuutin ajan. Katso, ettei osien 

sisään jää ilmakuplia.
2. Anna kuivua suoralta auringonpaisteelta suojattuna.

Lämpötehodesinfiointia vastaavat vesihaudeparametrit:

Käsittelylämpötila Käsittelyaika 
1. 70 °C 100 minuuttia

2. 75 °C 30 minuuttia

3. 80 °C 10 minuuttia

4. 90 °C 1 minuutti

ResMedin vesisäiliöt on testattu desinfioimalla 100 kertaa käyttäen kuumaa vettä (noin 93 °C) 10 minuutin ajan.
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Kemiallinen tehodesinfiointi
1. Liota purettuja osia jonkin kemiallisen sterilointiaineen kaupallisesti saatavana olevassa liuoksessa. Katso, 

ettei osien sisään jää ilmakuplia.
2. Huuhtele jokainen osa huolellisesti vesijohtovedellä (5 litraa kokoonpanoa kohti) upottaen osat kokonaan 

veteen vähintään yhden minuutin ajaksi.
3. Toista huuhtelumenettely vielä kaksi kertaa käyttäen aina uutta vesijohtovettä, jolloin osat tulevat 

huuhdeltua kolme kertaa.
4. Anna kuivua suoralta auringonpaisteelta suojattuna.

ResMedin puhdistettavat vesisäiliöt on validoitu 100 puhdistuskerralle valmistajan ohjeiden mukaisesti seuraavia 
liuoksia käyttäen:

Kemikaali Käsittelyaika
CIDEX™ OPA -orto-ftaalialdehydi, 0,55-prosenttinen 12 minuuttia

Anioxyde™ 1000 30 minuuttia

Sekusept aktiv™, 2,0-prosenttinen 30 minuuttia

Sterilointi
Puhdistettava H5i-vesisäiliö ja ilmantuloaukon yhdyskappale on validoitu 100 sterilointikerralle laitteissa STERRAD™ 
100 S, STERRAD 100 NX ja STERRAD NX.

Tarkastus
Tarkasta kaikki osat silmämääräisesti. Jos osissa näkyy selviä vaurioita (halkeamia, säröjä, murtumia tms.), poista 
vesisäiliö käytöstä ja korvaa se uudella. Silikoniosien väri voi muuttua hieman, mutta se on hyväksyttävää.



H5i-kostuttimen kokoaminen
Kun kaikki osat ovat puhtaita ja kuivia, kokoa H5i seuraavasti: 

1. Laita ilmantuloaukon yhdyskappale paikalleen varmistaen, että sen suora reuna tulee ylöspäin.
2. Laita ilmantuloaukon kiinnike paikalleen yhdyskappaleen ympärille. Katso, että ilmantuloaukon kiinnike 

menee yhdyskappaleessa olevan ulokkeen yli.
3. Laita veden enimmäismäärän ilmaisin takaisin levyyn varmistaen, että ilmaisin napsahtaa paikalleen.
4. Aseta levy takaisin pohjaosan päälle ja varmista, että veden enimmäismäärän ilmaisin on ylöspäin.
5. Aseta säiliön kansi takaisin levyn/pohjaosan päälle ja varmista, että keskellä olevat aukot ovat kohdakkain.
6. Sulje kaikki neljä sivusalpaa.
7. Täytä vesisäiliö ja aseta se takaisin H5i-kostuttimeen.
8. Sulje läppäkansi ja varmista, että se naksahtaa paikoilleen.

Pakkaus ja säilytys
Säilytä kuivassa, pölyttömässä paikassa suoralta auringonvalolta suojattuna. 
Säilytyslämpötila: -20 °C - 60 °C
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