Instrukcje mycia i dezynfekcji masek MSA AUER GmbH,
Berlin, w pralce
1. Urządzenia i maski:
Maski ochronne firmy MSA AUER GmbH, Berlin, wymienione w tabeli 1 można
czyścić i dezynfekować w pralce typu PW 6131 EL firmy Miele, stosując środek
czyszczący i dezynfekujący Sekumatic®FDR (płyn) firmy ECOLAB®.
Tabela 1:

Części twarzowe MSA AUER GmbH, Berlin, nadające się do
prania w pralkach wymienione powyżej zgodnie z certyfikatem
DEKRA EXAM GmbH:

Maski ochronne – serie

Maska ochronna – model

Maska ochronna dla kombinacji
maska/hełm – serie

•

3S

•

3S Basis

•

MSA-H/F1 podciśnienie

•

3S PF

•

•

MSA-H/F1 nadciśnienie

•

3S PS

3S Basis
z membraną foniczną

•

•

MSA-H/HPS podciśnienie

3S Basis Plus

•

MSA-H/HPS nadciśnienie

•

3S PS MaXX

•

3S PF ESA

•

MSA-H/Supra podciśnienie

•

Ultra Elite PF

•

MSA-H/Supra nadciśnienie

•

Ultra Elite PS

•

•

Ultra Elite PS MaXX

MSA 3S-H/Heros xtreme
podciśnienie

•

Ultra Elite PF ESA

•

MSA 3S-H/Heros xtreme
nadciśnienie

•

Advantage 3100

•

MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme
podciśnienie

•

MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme
nadciśnienie

•

MSA-H/F1 2008 podciśnienie

•

MSA-H/F1 2008 nadciśnienie
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2.

Ważne informacje dla czyszczenia oraz dezynfekcji w pralce

1. Włożenie

Umieścić maskę w przeznaczonym do tego celu pokrowcu ochronnym i
zamknąć go. Umieścić maskę luźno w bębnie, nie dociskać (maks.
12 masek na pranie).

2. Stężenie/ czas
trwania

1% roztwór z Sekumatic FDR => czas stosowania 5 minut przy 60°C
®
=> 805 ml Sekumatic FDR na pranie w pralce
Typ PW 6131 EL

®

Sekumatic FDR jako płyn może być automatycznie dozowany w
odpowiednich ilościach za pomocą dozownika (wyposażenie dodatkowe).
®

3. Program prania

1. Pranie wstępne w 50°C przez 5 minut bez dodatku detergentu
2. Pranie wstępne zimne przez 3 minuty bez dodatku detergentu
3. Czyszczenie i dezynfekcja w 60°C przez 5 minut z 1% dodatkiem
detergentu
4. Płukanie w zimnej wodzie przez 1 minutę
5. Płukanie w zimnej wodzie przez 1 minutę
6. Płukanie w zimnej wodzie przez 1 minutę
7. Płukanie w zimnej wodzie przez 1 minutę

4. Suszenie

Maski suszyć w temperaturze maks. 60°C.

5. Czynności końcowe

Jeśli trzeba, usunąć resztki detergentu.

6. Uwagi

•
•
•
•
•
•
•
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Przestrzegać instrukcji zawartych w podręczniku oraz kartach
bezpieczeństwa dla środka czyszczącego i dezynfekującego:
®
- Sekumatic FDR
Stosować właściwą ilość środka zgodnie z instrukcjami
producenta.
Przestrzegać instrukcji obsługi pralki Miele.
Przestrzegać instrukcji obsługi maski ochronnej.
Wykonać test funkcjonalności, wzrokowy oraz test szczelności.
Sprawdzić zawory oraz ich gniazda, czy nie zostały w nich resztki
detergentu, jeśli tak – usunąć je.
Po każdym czyszczeniu i dezynfekcji należy sprawdzić maskę
ochronną oraz jej komponenty, czy materiał nie uległ zmianom.
W razie potrzeby wymienić części.
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