
Příručka pro údržbu a kontrolu infekce 
pro monitor a nabíjecí stanici FeNobreath

Prosím přečtěte tato doporučení před začátkem užívání zařízení

Kontrola infekce

Před a po užití zařízení je doporučeno umýt ruce a to jak 
u zdravotnického personálu, tak i u pacienta.
Monitor FeNobreath je vybaven SteirTouch antimikrobiální 
technologií pro zvýšení kontroly infekce.

NáúsNáústek FeNObreath obsahuje integrovaný ltr pro kontrolu 
infekce, který zachytí a odstraní více než 98 % vzdušných bak-
terií a více než 96 % virů.

FeNObreath náústek může být opakovaně používán u stejné-
ho pacienta. Stejný náústek nemůže být NIKDY používán 
u více pacientů. Používání náústku více pacienty by mohlo 
zvýšit riziko infekce.

FeNOBreath náústek nesmí být za žádných okolností umýván 
a sterilizován. Každý takový pokus může poškodit ltr, což 
může vyústit v chybný výsledek a zvýšit riziko infekce.

Doporučuje se, aby pacient nasadil a poté sundal z přístroje 
svůj náustek osobně.

Zatímco pacient vydechuje do přístroje, neměl by zdravotnic-
ký personál clonit ve výhledu na monitor.

Údržba

FeNObreath by mělo být kalibrováno jednou za rok (kontak-
tujte rmu ASCO-MED, spol. s r. o.), jakmile se vám na přístroji 
objeví upozornění o kalibraci.

NO srubber by měl být vyměněn rovněž 1 za rok.
NO senzor by měl být vyměněn jednou za 5 let.
Cartridge by měla být rovněž vyměněna po 5 letech.
Doporučuje se nenechat baterie úplně vybít.

Čištění

Doporučuje se otřít externí povrch přístroje speciální tkaninou 
obsahující antimikrobiální složku. Přístroj by měl být otřen 
před prvním použitím a poté po každém pacientovi.

NIKDYNIKDY nepoužívejte desinfekční prostředky obsahující alko-
hol a organická rozpouštědla, protože by mohlo dojít k poško-
zení senzoru přístroje.
Za žádných okolností by přístroj neměl být ponořen ani opla-
chován tekutinou.

FeNObreath náustek je určen pro jednoho pacienta a měl by 
být zlikvidován podle místních doporučení týkajících se naklá-
dání s odpady. NIKDY se nepokoušejte omývat ani sterilizovat 
náustek, protože by mohlo dojít k poškození ltru, což může 
vyústit v chybný výsledek a zvýšit riziko infekce.

Kontaktujte nás v případě zájmu o náústky nebo čistící prostředky.
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