NAVODILO ZA UPORABO
APARATA

SURGIPATH NS3
Autopsijska žaga
- čiščenje in razkuževanje -

Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.
Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!
Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta .
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Vsaka mrtvašnica ima sistem čiščenja in dezinfekcije prilagojen svojemu načinu dela.
V izogib poškodbam opreme za čiščenje in dezinfekcijo in v pomoč osebju,
Predlagamo sledeče:
1. NS3 žago je potrebno najprej očistiti in obrisati, šele nato razkužiti. Napravo
lahko potopimo v razkužilo, vendar moramo upoštevati navodila proizvajalca.
! Nekatera sredstva za razkuževanje so močno korozivna, zato bodite pozorni,
kako ta sredstva uporabljate. Z nepravilno uporabo lahko poškodujete kovinske
dele in s tem ogrozite varno namakanje v dezinfekcijsko sredstvo.
2. Kadar uporabljamo močne tekočine za razkuževanje, žago potopimo vanje kar
se da hitro, ter jo nato splahnemo.
! Priporočamo, da za dezinfekcijo uporabite novejša sredstva, ki niso tako
korozivna.
3. Vakuum lahko povsem razstavite za namen čiščenja. Gumijasta cev, ročaj,
koleno, sponke, snemljiv boben, vrečka iz blaga in oba filtra se lahko čistijo in
razkužujejo posebej. Cev je na notranji strani zelo gladka. Splahnite jo, potem
pa posesajte dezinfektant.
! Pomembno je, da naprava ne sme biti mokra, saj bo preostalo tekočino posrkalo
v vakuumsko glavo, ko bomo napravo aktivirali.
! Eksaktor ne sme biti potisnjen navzdol. V odprtino bi lahko zašla tekočina in
povzročila poškodbe glave. Obrisati jo je potrebno s krpo, pomočeno v
dezinfektant.
4. Papirnato vrečo morate menjati najmanj enkrat dnevno.
! Ne priporočamo, da vrečke odvržemo šele ko je napolnjena, kot to naredimo pri
normalni vakuumski čistilni napravi.
! Glede na posesano vsebino, vrečk ne puščamo v napravi čez noč.
5. Mikro filtru ni potrebno posvečati posebne pozornosti. Potrebno ga je redno
menjavati, seveda glede na pogostost uporabe. Papirnata vrečka, vrečka iz
blaga in dva filtra iz blaga, ščitita filter.

UPORABNIKU MORA BITI V INTERESU, DA NAPRAVO REDNO
VZDRŽUJE IN TAKO PODALJŠA ŽIVLJENSKO DOBO NAPRAVE IN
ZAŠČITI SVOJE ZDRAVJE.
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Servis Mikro + Polo

Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij
strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij
tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.
Naš osnovni namen je REŠEVATI VAŠE TEŽAVE in s tem skrbeti za nemoten potek dela
v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:
inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatur in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!
Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte
povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.
V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve
našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.
V primeru težav pokličite naš SERVISNI CENTER na telefonsko številko:
+386 (0)2 614 33 57 ali nam pišite na e-pošto: service@mikro-polo.si

Certifikat ISO 9001 | Akreditacijska listina LK-023 | Člani protikoruptivne organizacije TRACE | Certifikat Dru žini prijazno podjetje
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