
! Návod k použití

Popis výřobku
Zásobník PurZellin slouží k uchovávání sterilních buničitých tamponů
Purzellin a jejich ochraně před kontaminací po vyjmutí z€ sterilního

obaIu. Při správném používání odpovídá zásobník Pur-ZelIin doporučení
Komise pro nemo(niční hygienu a prevenci infek(í při lnstitutu Roberta
Kocha (RKl), spoIkový zdravotn]cký věstník (BUndesg€sundheitsblatt)

2011 54:1135-1144.

Obsah
Zásobník Pur-ZelIin obsahuje spodní díl s výklopnými dvířky, víko 5
připevněnou modrou ochrannou přepážkou, trn, který sIouží jako držák
role, a příbaIovou informaci,

používání

Dezínfekce
o Před použitím zásobníkU Pur-Ze]lin a po každé výměně role je třeba
zásobnik uvnitř i zvenku vydezinfikovat,
Nejprve si vydezinfikujte ruce a poté zásobnik rozložte na jednotlivé díly.

Výklopná dvířka mohou Zůstat př]pevněná ke spodnímu dí|u.

0kolí uýklopných dvířek 1e 
je třeba dezinfikovat s otevřenými i zavřenými

dvířky,

€ Zatáhnutím za kroužek můžete modrou ochrannou přepážku oddě|it od
víka a poté jednoduše zase nasadit.

Vložení role tamponů
o Vyjměte íoli tamponů Pur-Zel in ze steíilního obalu, otevřete dvířka a
nasadte ji na trn, Tín vložte do úchytů na vnitřní siraně zásobníku tak, aby
bylo možné protáhnout tampony pod rolí směrem k uýk|opným dvířkám.
První řada tamponů se mu5í dotýkat dvířek.

o Nasaďte na zásobnik víko, Modrá ochranná přepážka brání píostíčení
ruky otvorem dvířek. Tampony smějí vyčnívat jen ma|ý kousek pod

ochrannou přepážkou,

o Zavřete výklopná dvířka.

Vyjmutí tamponu
O Pro vy]mutí tampónu otevřete dvířka a poté 5i vydeziníikujte ruce,

@ Teprue pak zatáhněte za tampony a vytáhněte je pod ochíannou
přepážkou až k další perforaci (maximálně k čáře nad textem na
dvířkách).
.]edním prstem Zatlačte na modrou ochrannoU přepážku a Utrhněte
tampony podle perforace,

o Po lyimUtí tamponů dvířka hned zase zavřete.

A Pokud tamponyVyráhneteViC, než jetřeba, Je nutné jezlikv;dovat.
l-!f Tampony nesmíte ZasoLVat pod oC,rannoU přepážkou Zpátky
do zásobníku ani nesmělí zůstat v prostoru mezi ochrannou přepážkou a
dvířky.

Výměna role
o Až roli tamponů Pur,ZeIlin 5potřebuiete, otevřete víko zásobníkU,
vylměte případné zby|é tampony a vyhodte je.

G) Před vloženim nové roIe tamponů si opět Vydezinfikujte rUCe. otřením
Vydeziníiku]te také zá5obník, tak jak je popsáno výše,

Doporučení
.5poIečnost HART|VANN doporučuje dezinfekci ZásobníkU PurzeIlin

otřením s použitím přípíavků Bode pro rutinni deziníekci pIoch,

Možná je rovněž dezinfek(e V čistiCím a deziníekčním přistroji.
. V případě deziníekce okoIního prostředí a osobí hygieny se řidte

hygienickými pokyny platnými ve vašem zdravotnickém zařhení,
.Vydezinfikovaného zásobníku Puí-Zell]n se až do sesiav€ní 5míte dotýkat

pouze po hygienické dezinfekc] rukou.
. Při skladování Zá50bníku musejí být všechny díly Uloženy uvnitř
zásobníku. Než zásobník opět začnete používat, musíte ho nejprve
vydezinfikovat podle výše popsaného ponupu.

Zvláštní upozornění
. Nápis ,,c|ose" natištěný na dvířkách upozorňuje uživatele, aby dviřka

po ode]mUti tamponů opět zavřel.
. Poškozený zásobník nebo zásobník s poškozenými dvířky vyměňte za

nový zásobník Pur-ZelIin.
. Při správném používání a dezinfekci č ní ž votnost zásobníkU PUr-ZelIin

10 let, Po Up|ynutí této doby nesmí být zásobník použíVán.

DatUm poslední revize textu: 201 5 -06
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