Rengøring og desinfektion af AutoPulse

Efter brug skal AutoPulse korrekt rengøres og dekontamineres før den på ny tages i drift. AutoPulse er et medicoteknisk
udstyr og bør behandles herefter (Råd og anvisning om desinfektion i sundhedssektoren fra Statens Serum Institut).
Følg nedenstående procedure for at rengøring og desinfektion af AutoPulse platform.
1. Fjernelse af Lifeband fra AutoPulse
- Lifeband er en engangsartikel
- Der må ikke klippes i Lifeband, før det er fjernet fra AutoPulse platformen
2. Bortafskaffelse af Lifeband
Efter brug skal Lifeband fjernes og bør bortskaffes i gule smitteposer
3. Aftør AutoPulse inden rengøring
Aftør AutoPulse overflader fri for blod og sekret med vand og sæbe - herefter desinficeres med desinfektionsklud
Wet Wipe desinfektion ethanol eller lignende produkt (husk at anvende hansker)
4. Rengør AutoPulse med godkendte rengøringsprodukter
Rengør platformen med et af følgende godkendte rengøringsprodukter:
- 70% Isopropyl alkohol
- Vand og sæbe
- Klorin blegemiddelsopløsning (30 ml klorin/1 liter vand)
- Wet Wipe eller Super Sani-cloths
5. Tør AutoPulse
- Tør AutoPulsen efter med et rent håndklæde eller papir
- Stil AutoPulsen op - og lad platformen tørre helt
6. Installér det nye Lifeband
Lifeband skal installeres inden brug
7. Installér nyt batteri
- Installér et fuldt opladt batteri i AutoPulse
- Kontrollér at reserve batterierne ligeledes er fuldt opladte
- Skift batteri i AutoPulse minimum engang i døgnet
8. Tænd for AutoPulse
- Kontrollér at der ikke blinker ”Brugerrådgivning” i displayet, når AutoPulse tændes
- Hvis ”Brugerrådgivning” blinker i displayet, trækkes Lifeband helt ud til sin udgangsposition og tryk herefter på genstart
- Hvis ”Brugerrådgivning” stadig blinker i displayet, kontaktes Medidynes teksniske afdeling
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9. AutoPulse klar til drift
- Placér AutoPulse i AutoPulse-tasken. Kontroller at der er straps og fikseringsrem i tasken
- AutoPulse er herefter klar til drift

