ProCare
Med 40

Biocompatibel glansspoelmiddel

Gebruiksinstructies

Toepassing
ProCare 40 is een spoel- en droogmiddel, gedoseerd in het laatste spoelwater in was- en
desinfectieapparaten voor herbruikbare, invasieve en niet-invasieve, thermostabiele en
thermoleerbare medische hulpmiddelen zoals chirurgische instrumenten, microchirurgische
en instrumenten voor minimaal invasieve chirurgie, gebruiksvoorwerpen evenals Steelco
grote was- en desinfectieapparaten voor ziekenhuisbedden etc.
Eigenschappen
ProCare Med 40 een spoelmiddel met de volgende eigenschappen:
• Verlaagt de oppervlaktespanning van water
• Vermindert waterstrepen op artikelen
• Verkort de droogtijd aanzienlijk
• Goedgekeurde biocompatibiliteit
• pH-neutraal
Materiaalcompatibiliteit
Geschikt voor RVS, (geanodiseerd) aluminium, non-ferro metalen, PVC, rubber, kunststoffen, keramiek. Bij apparaten en componenten gemaakt van polysulfon (PSU) en polyfenylsulfon (PPSU), PVC, rubber kunnen er spanningsscheuren ontstaan. Voer daarom
voorafgaand aan het gebruik een geschiktheidstests uit.
Neem voor materialen die hierboven niet zijn genoemd contact op met uw plaatselijke
vertegenwoordiger om te bepalen of het materiaal geschikt is.
Dosering en toepassing
Afhankelijk van de waterkwaliteit geeft een dosering van 0,3 tot 1,0 ml/L goede resultaten.
Voor thermische of chemothermische desinfectie (eindspoeling) moet altijd DI/RO-water
(deïonisatie/omgekeerde osmose) worden gebruikt. De minimale doseertemperatuur is 40 °C.
Voor was- en desinfectieapparaten van Miele en Steelco wordt er specifieke informatie
over de volledige programmacyclus gegeven voor verschillende medische disciplines in de
betreffende gebruiksaanwijzingen.
Houd rekening met het volgende!
Niet geschikt voor anesthesie-benodigdheden. • Niet mengen met andere producten! • Bel
de service van Miele/Steelco als u van product wisselt. • De verwerking moet voldoen aan
alle verordeningen conform de voorschriften voor medische hulpmiddelen en dient middels
geschikte gevalideerde processen te worden uitgevoerd. • In overeenstemming met nationale richtlijnen en/of EN ISO 15883 is een prestatiekwalificatie vereist. • Volg de aanbevelingen voor herverwerking die zijn uitgegeven door fabrikanten van instrumenten met
betrekking tot de bepalingen van ISO 17664. • Neem de gebruiksaanwijzingen van Miele/
Steelco was- en desinfectieapparaten in acht. • Voor gebruik in andere was- en desinfectieapparaten dan die van Miele/Steelco, raadpleeg de fabrikant van de was- en desinfectieapparaten en de betreffende gebruiksaanwijzing.
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Technische gegevens
Dichtheid (concentraat): 1,0 g/mL
pH-waarde (1 % oplossing in gedemineraliseerd water): ca. 7,9
Uiterlijk (concentraat): transparant, kleurloos tot geel
Ingrediënten
Oppervlakte-actieve stoffen, organische zuren, conserveermiddelen
Transport en opslag
Transporteer en bewaar dit product bij temperaturen tussen 5 °C en 25 °C.
Dit medisch hulpmiddel is gevoelig voor lage temperaturen. Als de omgevingstemperatuur
van het transport waarschijnlijk lager is dan 5 °C, moet dit product worden vervoerd met
een temperatuurgecontroleerde vrachtwagen/zeecontainer boven 5 °C, of met gebruik van
beschermhoezen/kappen waarbij de omgevingstemperatuur niet langer dan 10 uur onder
minus 5 °C komt.
Informatie over verwijdering en recycling
Reservoirs, schroefdoppen en labels zijn gemaakt van recyclebaar polyethyleen. Voor het
afvoeren van gebruikte reservoirs, inclusief die met restproduct en verwerkte oplossing,
dienen de lokale afval- en afvalwatervoorschriften in acht te worden genomen.
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor het afvoeren van ongebruikt product.
Veiligheidsinformatie
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor informatie over arbeidsveiligheid.
CE-markering
ProCare Med 40 voldoet aan de vereisten voor medische hulpmiddelen volgens de verordening voor medische hulpmiddelen (EU) 2017/745.
Beschikbaarheid
Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de huidige reservoirformaten.
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