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AESCULAP® STERILOINTICONTAINERIN TOIMINNAN TESTAUS
BASIS-STERILOINTICONTAINER
Tarkasta sterilointicontainerin kaikki osat silmämääräisesti aina ennen käyttöä vaurioiden varalta sekä varmista toimintakunto. Noudata ehdottomasti käyttöohjetta TA015110 kaikissa tapauksisssa 

turvallisen käytön varmistamiseksi. Ota yhteyttä omaan Aesculap-edustajaasi, jos sinulla ei ole viimeisintä käyttöohjeversiota.

1. METALLIOSAT EIVÄT SAA OLLA LOMMOLLA

3. TIIVISTEIDEN KUNTO 4. SUODATTIMEN TARKASTUS

7. KANTOKAHVAT OVAT KUNNOSSA

2. TARKASTA SUODATTIMEN PIDIKE

5. LUKITUSMEKANISMI TOIMII KUNNOLLA

8.  EHJÄ STERILOINTICONTAINER

6. KANNEN SULKEMINEN

9. MERKITSEMINEN JA SINETÖINTI

y	 Tarkasta containerin pohja ja kansi

y	 Tiivisteet ovat paikoillaan ja ehjät
y	 Ei halkeamia eikä murtumia jne.

y	 Kannen lukko napsahtaa kuuluvasti
   paikoilleen pohjaosaan

y	 Pohjan reunoissa ei ole lommoja

y	 Monikäyttösuodatin on ehjä (ei
    sykkyröitä, reikiä, repeämiä tai rakoja) 
y	 Kertakäyttösuodatin on vaihdettu
    (ehjä)

y	 Kantokahvat ovat ehjät eikä niissä
   ole näkyviä vaurioita

y	 Kannen reunoissa ei ole lommoja 
y	 Alumiinikansi ei ole vääntynyt

y	 Käytä vain ehjiä ja toimintakuntoisia
    sterilointicontainereita 

y	 Suodattimen pidikkeen tulee olla
   jännittynyt ja pidikkeen reunojen 
   tulee koskettaa kaikkialta pintaa

y	 Lukitusmekanismi toimii kunnolla eikä siinä ole vaurioita
y	 Voitele lukon liikkuvat osat ajoittain Sterilit® I -instrumenttiöljyllä (JG600) 

y	 Sterilointicontainer on suljettu
y	 Sinetöi joko indikaattori- ja sinettikortilla tai indikaattorikortilla ja muovisella sinetillä
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y	 Tiiviste on paikoillaan ja ehjä y	 Suodattimen kiinnitysnupit eivät saa
    olla löysällä 

y	 Sovita containerin pohja ja kansi
   toisiinsa ilman painamista

"SNAP“

“CLICK”
y	 Suodattimen pidike napsahtaa
 paikoilleen

y	 Jos osat ovat vaurioituneet, vaihde ne
    alkuperäisiin varaosiin tai lähetä tuote
    heti huoltoon (Aesculap huoltopalvelu)



AESCULAP® STERILOINTICONTAINERIN TOIMINNAN TESTAUS

1. METALLIOSAT EIVÄT SAA OLLA LOMMOLLA 3. SUODATTIMEN TARKASTUS2. TIIVISTEIDEN KUNTO

5. KANNEN SULKEMINEN4. LUKITUSMEKANISMI TOIMII KUNNOLLA 6.  KANTOKAHVAT OVAT KUNNOSSA

7.  EHJÄ STERILOINTICONTAINER      8. MERKITSEMINEN JA SINETÖINTI

y	 Tarkasta containerin pohja ja kansi

y	 Lukitusmekanismi toimiii kunnolla eikä siinä ole vaurioita
y	 Voitele lukon liikkuvat osat ajoittain Sterilit® I -instrumenttiöljyllä (JG600) 

y	 Poista suojus ennen tarkastusta
   (irrota pyörittämällä vastapäivään,
   aseta paikoilleen pyörittämällä
   myötäpäivään) 

y	 Sovita containerin pohja ja kansi
   toisiinsa ilman painamista 

y	 Sterilointicontainer on suljettu
y	 Sinetöi joko indikaattori- ja sinettikortilla tai indikaattorikortilla ja muovisella sinetillä

y	 Varmista, että kehikon kolmiot ovat
   linjassa toisiinsä nähden
   (lukitusasento) 

y	 PrimeLine-suodatin on ehjä
   (ei sykkyröitä, reikiä, repeämiä tai
   halkeamia)
y	 Älä poista suodatinta kehikosta
   tarkastuksen aikana  

y	 Käytä vain ehjiä ja toimintakuntoisia
   sterilointicontainereita

y	 Jos osat ovat vaurioituneet, vaihda ne
   alkuperäisiin varaosiin tai lähetä tuote
   heti huoltoon (Aesculap huoltopalvelu)

y	 Kannen lukko napsahtaa kuuluvasti
   paikoilleen pohjaosaan 

y	 Kantokahvat ovat ehjät eikä niissä ole
   näkyviä vaurioita  

y	 Tiivisteet ovat paikoillaan ja ehjät
y	 Ei halkeamia eikä murtumia jne. 

"SNAP“
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y	 Pohjan reunoissa ei ole lommoja

PRIMELine® PRO -STERILOINTICONTAINER 
Tarkasta sterilointicontainerin kaikki osat silmämääräisesti aina ennen käyttöä vaurioiden varalta sekä varmista toimintakunto. Noudata ehdottomasti käyttöohjetta TA015110 kaikissa tapauksisssa 

turvallisen käytön varmistamiseksi. Ota yhteyttä omaan Aesculap-edustajaasi, jos sinulla ei ole viimeisintä käyttöohjeversiota.

y	 Kannen reunoissa ei ole lommoja
y	 Alumiinikansi ei ole vääntynyt 


