B RU KE RVE I LE DN I NG

Rengjøring og desinfisering
av Ascom pasientvarslingsenheter
Ascom pasientvarslingssystemer, inkludert Telligence og teleCARE
IP, er bygget for utfordrende pleie- og omsorgsmiljøer. Enhetene er
testet med ulike rengjørings- og desinfiseringsmidler. Nedenfor er
en liste over rengjørings- og desinfiseringsmidler som ikke vil skade
enhetene.

Rengjøring
1. Før du rengjør enheten, skal hendene rengjøres.
2. Du kan bruke flytende desinfiseringsmidler eller rengjøringsservietter.
3. Før rengjøring av Ascom Telligence-rommoduler og Ascom TelliConnect
Stasjoner, aktiver Rengjøringsmodus* for å deaktivere stasjonsknapper midlertidig. Dette gjør at enheten kan rengjøres uten å ringe ved et uhell under
rengjøringsprosessen. Rengjøringsmodusen fjernes etter en konfigurerbar
tid (15 sekunder er standardinnstillingen) og går deretter automatisk tilbake
til enhetens normale varslingsmodus.
* Aktivering av Rengjøringsmodus
- For Telligence-rommoduler, trykk
og hold inne Avstill-knappen
i fire sekunder.
- For TelliConnect-stasjonene, trykk
Innstillinger, og trykk deretter på
Rengjør skjerm.

4. Før desinfisering må du rengjøre enheten for å fjerne smuss med en fuktet
klut med en mild såpeoppløsning.
5. Unngå rengjørings- og desinfiseringsløsninger som inneholder fuktighetsgivende eller etsende komponenter.
NOTER: Selv om enheten er motstandsdyktig mot løsningene oppført på side 2 og 3, kan den
absorbere stoffer fra f.eks. kosmetikk eller mat under bruk. Disse stoffene kan ha en mykgjørende effekt på enheten som vil gjøre den mer følsom for slitasje.
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Rengjøring av touch-skjerm
Før du skal rengjøre touch-skjermen, må skjermen settes i rengjøringsmodus. Bruk
en lofri rengjøringsklut eller glassfiberduk. Vanlige tøyfibre kan lage mikroskopiske
riper på touch-skjermen og kan skade skjermen over tid.
■

Ikke bruk tørkepapir, håndduker eller kameralinsepapir, da dette også kan
slipe på touch-skjermen.

■

Ikke spray touch-skjermen med væske. Elektronikken kan bli skadet hvis
dråper med fuktighet siver inn i dekselet.

Husk å...
... bruke Telligence SafeConnect
portdeksel når porten ikke i bruk,
for å minimere støvoppsamling og
forurensning.

Rengjøringshyppighet
Rengjør enheten når du ser det er nødvendig. Det endelige resultatet vil avhenge
av hver brukers egne prosedyrer, som Ascom ikke står ansvarlig for.

Rengjøring med desinfiseringsmiddel
Bruk flytende desinfiseringsløsninger forsiktig. Bruk en lett fuktet, lofri
rengjøringsklut for briller eller en myk mikrofiberklut.
Følgende flytende desinfiseringsmidler kan brukes:

FLYTENDE
DESINFISERINGSMIDDEL

Ascom teleCARE
moduler

Ascom Telligence
moduler

Ascom Telligence
TelliConnect
Station

Alle Ascom
sengehåndsett
inkludert kabler

Cidex

X

X

X

X

Medtrol Gluco-Chlor Bleach

X

X

X

X

Staphine

X

X

X

X

Blekning/vannløsning 10%

X

X

X

X

Virkon S *

X

X

* Virkon S er ikke godkjent for Ascom Telligence touch-skjermer.
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X

Rengjøring med rengjøringsservietter
Påfør desinfiseringsmiddel nøye, bruk rengjøringsservietter inni rengjøringsbeholderen. Omfattende gnidning
under rengjøring/desinfisering kan føre til overflateskader på enheten.
Følgende rengjøringsservietter kan brukes:

RENGJØRINGSSERVIETTER

Ascom teleCARE
moduler

Ascom Telligence
moduler

Ascom Telligence
TelliConnect Station

Alle Ascom
sengehåndsett
inkludert kabler

PDI Sani-Cloth Plus (Rød)

X

X

X

X

PDI Sani-Cloth Bleach (Oransje)

X

X

X

X

PDI Sani-Cloth HB (Grønn/
blå-aktig)

X

X

X

X

PDI Sani-Cloth AF3 (Grå)

X

X

X

X

PDI Sani-Cloth AF (Hvit)

X

X

X

X

Clorox Disinfecting Wipes (frie for
blekning)

X

X

X

X

Clorox Germicidal Wipes

X

X

X

X

CaviWipes and CaviWipes XL

X

X

X

X

Dispatch Disinfectant Wipes

X

X

X

X

ECOLAB Asepti-Wipe II

X

X

X

X
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Det endelige resultatet vil avhenge av hver brukers egne prosedyrer, som Ascom ikke kan ta ansvar for.
Selv om enheten er motstandsdyktig mot løsningene oppført på side 2 og 3, kan den absorbere stoffer
fra f.eks. kosmetikk eller mat under bruk. Disse stoffene kan ha en mykgjørende effekt på enheten som
vil gjøre den mer følsom for slitasje. Noen Ascom-løsninger er mulig ikke tilgjengelig i spesifikke land.
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Advarsel: Må ikke senkes i væske eller bruke vannsprut for rengjøring.

