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Ascom hoitajakutsulaitteiden
puhdistaminen ja desinfiointi
Ascomin Telligence- ja teleCARE IP -hoitajakutsujärjestelmät on
suunniteltu haastavaan terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon
ympäristöön. Laitteidemme kestävyyttä testataan erilaisilla puhdistusja desinfiointiaineilla. Tästä ohjeesta löydät tietoa testeissä käytetyistä
puhdistusliinoista ja desinfiointiliuoksista.

Puhdistusohjeet
1. Pese ja desinfioi kädet hyvin.
2. Voit käyttää desinfiointiliuosta tai kertakäyttöisiä puhdistusliinoja.

* Puhdistustilan käyttöönotto
-	Telligence-huonemoduulit: pidä
Cancel-painiketta pohjassa neljän
sekunnin ajan.
-	TelliConnect-asemat: paina
Settings (Asetukset) ja napauta
sitten Clean Screen (puhdista
näyttö) -painiketta.

3.	Ennen kuin puhdistat Ascom Telligence -huonemoduuleja ja Ascom
TelliConnect -asemia, ota puhdistustila* käyttöön kytkeäksesi aseman
painikkeet väliaikaisesti pois päältä. Näin laite voidaan puhdistaa ilman,
että sillä soitetaan vahingossa puhdistuksen aikana. Puhdistustila poistuu
asetetun ajan kuluttua (oletusasetus on 15 sekuntia), ja laite palaa sitten
automaattisesti normaaliin hälytystilaan.
4.	Ennen desinfiointia puhdista laitteesta lika liinalla, joka on kostutettu
miedolla puhdistusaineliuoksella.
5.	Vältä puhdistus- ja desinfiointinesteitä, joissa on ihoa kosteuttavia tai
syövyttäviä ainesosia.
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Kosketusnäytön puhdistaminen
Ennen puhdistamista kytke kosketusnäyttö pois päältä asettamalla se
puhdistustilaan. Käytä nukkaamatonta silmälasien puhdistusliinaa tai mikrokuituliinaa.
Tavalliset kangaskuidut voivat tehdä mikroskooppisia naarmuja kosketusnäyttöön ja
vahingoittaa näyttöä ajan myötä.
■

Älä käytä paperipyyhkeitä, talouspaperia tai kameran linssipaperia,
sillä ne ovat liian karkeita kosketusnäytölle.

■

Älä suihkuta nestettä suoraan kosketusnäyttöön. Laitteen elektroniikka voi
vaurioitua, jos koteloon pääsee kosteutta.

Puhdistus nestemäisellä desinfiointiaineella
Levitä desinfiointineste varovasti kostutetulla, nukkaamattomalla silmälasien
puhdistusliinalla tai pehmeällä mikrokuituliinalla.
Seuraavia liuoksia voidaan käyttää:

DESINFIOINTILIUOS

Ascom teleCARE IP
-moduulit

Ascom Telligence
-moduulit

Ascom Telligence
TelliConnect -asema

Kaikki Ascomin
potilaspuhelimet,
myös kaapelit

Cidex

X

X

X

X

Medtrol Gluco-Chlor Bleach

X

X

X

X

Staphine

X

X

X

X

Valkaisuaine-/vesiliuos 10 %

X

X

X

X

Virkon S *

X

X

* Virkon S -liuosta ei ole hyväksytty Ascom Telligence -kosketusnäytöille.
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X

Desinfiointi kertakäyttöliinoilla
Käytä desinfiointiliuosta varovasti puhdistusastian sisällä olevilla kosteilla liinoilla. Liiallinen
hankaaminen puhdistuksen tai desinfioinnin aikana voi vahingoittaa laitteen pintaa.
Seuraavia puhdistusliinoja voi käyttää:

PUHDISTUSLIINA

AscomteleCARE IP
-moduulit

Ascom Telligence
-moduulit

Ascom Telligence
TelliConnect -asema

Kaikki Ascomin
potilaspuhelimet,
myös kaapelit

PDI Sani-Cloth Plus
(punainen)

X

X

X

X

PDI Sani-Cloth Bleach
(oranssi)

X

X

X

X

PDI Sani-Cloth HB
(vihreä/sinertävä)

X

X

X

X

PDI Sani-Cloth AF3 (harmaa)

X

X

X

X

PDI Sani-Cloth AF
(valkoinen)

X

X

X

X

Clorox-desinfiointiliinat
(valkaisuaineettomat)

X

X

X

X

Mikrobeja tappavat Cloroxliinat

X

X

X

X

CaviWipes ja CaviWipes XL

X

X

X

X

Dispatch-desinfiointiliinat

X

X

X

X

ECOLAB Asepti-Wipe II

X

X

X

X

Ascom Oy
Puutarhakatu 55–57
20100 Turku
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Lopputulos määräytyy kunkin käyttäjän omien käytäntöjen perusteella, eikä Ascom voi ottaa vastuuta
niistä. Vaikka laite sietää sivuilla 2 ja 3 lueteltuja liuoksia, se saattaa imeä aineita esimerkiksi ihosta,
kosmetiikasta tai elintarvikkeista käytön aikana. Nämä aineet saattavat pehmentää laitteen pintaa, jolloin
se on alttiimpi hankaukselle. Kaikkia Ascomin ratkaisuja ei välttämättä ole saatavilla tietyissä maissa.
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Huomio! Älä upota laitetta veteen tai käytä vesisuihkua sen puhdistamiseen.

