Informace o produktu:

Možnosti dezinfekce
Macroduct® a Nanoduct® řemínků a pásků
Kolej amerických patologů (College of American Pathologists - CAP) nedávno přidala na CAP Chemistry
checklist novou otázku. Otázka CHM-29150 zní takto: „Má laboratoř alespoň jednou ročně zkontrolovat
postupy uplatňované pro dezinfekci vybavení a zařízení používané pro odběr potních vzorků?“ Chcete-li
postupovat v souladu s vyjádřením CAP, doporučuje firma Wescor následující:
Pro Websterův induktor potu a přístroj Nanoduct (elektrody, kryt přístroje, atd.) používejte nemocnicí
schválené postupy pro dezinfekci povrchů otřením. Postupujte, prosím, vždy v souladu s pokyny výrobce.
Macroduct konektory, Nanoduct senzory a Pilogel® disky jsou určeny na jedno použití.
Pro Macroduct nebo Nanoduct řemínky, pásky a další části přicházející do styku s kůží pacienta, je možné
uplatnit tyto postupy:
Varianta 1*
o Namočte řemínky a pásky na 30 minut do čerstvě připraveného roztoku domácího bělícího prostředku
(jeden díl bělidla + devět dílů vody).
o Řemínky poté důkladně opláchněte pod tekoucí vodou.
o Nechte oschnout.
Varianta 2 *
o Pásky a řemínky vložte do autoklávu a autoklávujte po dobu 30 minut při 121° C.
o Autoklávování není vhodné pro Nanoduct upínací pásky a Macroduct držáčky knoflíků elektrod
(červený a černý), mohli by být tímto postupem poškozeny.
* Poznámka: Po každém dezinfekčním postupu je nutné zkontrolovat, zda nejsou řemínky provedeným postupem
poškozeny. Pokud ano, poškozený řemínek zlikvidujte.

Varianta 3
Řemínky a pásky lze rovněž používat jako spotřební materiál na jedno použití:
o Po každém použití pásky a řemínky zlikvidujte.
o Pro nákup nových řemínků kontaktujte distributora firmy Wescor pro Českou republiku, firmu
BioVendor – Laboratorní medicína a.s.
Websterův induktor potu/ Macroduct® Sweat Collection System
Řemínek malý, velikost S (kat. č. SS-128), řemínek střední, velikost M (kat. č. SS-129), řemínek velký,
velikost L (kat. č. SS-130), řemínek extra velký, velikost XL (kat. č. SS-131), sada řemínků - S, M, L, XL
(kat. č. SS-132); upínací pásek pro červenou elektrodu (kat. č. RP-382), upínací pásek pro černou
elektrodu (kat. č. RP-381).
Nanoduct
Řemínek malý, velikost S (kat. č. RP-354), řemínek střední, velikost M (kat. č. RP-355), řemínek velký,
velikost L (kat. č. RP-356), upínací pásek pro černou elektrodu (kat. č. RP-358), upínací pásek pro
červenou elektrodu (kat. č. RP-357), přídavný upevňovací řemínek (kat. č. RP-353).
Pro informaci o ceně všech produktů, prosím, kontaktujte distributora firmy Wescor pro ČR, společnost
BioVendor – Laboratorní medicína a.s.
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