יש להקפיד על הוראות הניקוי והחיטוי כדי למנוע בלאי מוקדם של ראש האירוסול

ניקיון PARI e-flow rapid -
שמירה על היגיינה בשימוש חוזר בנבולייזר
• חובה לנקות את הנבולייזר ואת ראש האירוסול ולחטא אותם לאחר כל שימוש!
• כאשר נעשה שימוש בתרופות שונות בזו אחר זו ,יש לשטוף את שיירי התרופה
מהנבולייזר במי ברז פושרים לאחר כל תרופה ,על-מנת למנוע תגובות לא רצויות בין
התרופות.
• במידה ונעשתה אינהלציה של תמיסת מלח היפרטונית ,בגמר מעבר התמיסה יש להעביר
דרך הנבולייזר  2מ"ל מים מזוקקים לשם המסת שאריות מלח )הפעלה לניקוי -לא
לשאוף(.
• יש להקפיד על ייבוש יסודי אחר כל ניקוי וחיטוי .אזורים לחים עלולים לשמש מצע
להתפתחות חיידקים.
• יש להחליף את הנבולייזר לפחות פעם בשנה ,ואת ראש האירוסול לפחות פעם בחצי שנה.
הכנה לניקוי
לפני הניקוי יש להפריד את חלקי הנבולייזר השונים )לפי הוראות השימוש סעיף  4.3בחוברת המצורפת(.
יש להשרות את הנבולייזר ואת ראש האירוסול במים פושרים ) 40מעלות( ,עם מעט סבון נוזלי למשך  5דקות.
ניקוי ראש האירוסול)הממברנה(
לאחר טבילת ראש האירוסול,יש לשטוף את החלק הקידמי והאחורי של ראש האירוסול למשך  1דקה במי ברז
זורמים פושרים .
אם החלקים מלוכלכים מאוד יש לנקות את ראש האירוסול שוב על-ידי ניעורו בתוך מי ההשריה ולאחר מכן
לשטוף במי ברז זורמים פושרים-אין להשתמש במברשת בשום מקרה!!!
ניקוי שאר חלקי הנבולייזר
לאחר הטבילה במים יש לנקות את חלקי הנבולייזר היטב ואם יש צורך ניתן לנקות עם מברשת שיניים רכה ושוב
לשטוף במים פושרים זורמים .לאחר השטיפה יש לנער את החלקים מעודפי מים.
חיטוי
לאחר כל פעולת שטיפה ,יש צורך לחטא את הנבולזייר המפורק ואת ראש האירוסול.
יש להרתיח מים מזוקקים.
יש להניח את חלקי הנבולייזר ואת ראש האירוסול בקערה ולשפוך עליהם את המים המזוקקים שהורתחו ,עד
לכיסוי כל החלקים .יש להשרות במים הרותחים במשך  15דקות.
בכל תהליך החיטוי יש להשתמש במים מזוקקים בלבד!
ייבוש
יש לנער שאריות מים מהחלקים.
יש להניח את הנבולייזר וכל חלקיו על גבי משטח סופג נקי ויבש ולהשאירם עד לייבוש מלא)לפחות  4שעות(.
ניתן לזרז את תהליך הייבוש על ידי שימוש במייבש שיער.
אין לייבש בחדר לח )לא להשאיר בחדר האמבטיה(.
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