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Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning: Vigtig information

VIGTIG INFORMATION

PRODUKTBESKRIVELSE
Den faste GlideRite®-mandrin er konstrueret til at medvirke til placering af en endotrakeal slange (også 
kaldet en ETT eller ET-slange). Mandrinens stivhed gør det nemmere for brugeren at manipulere slangen 
i henhold til den ønskede intubation. Mandrinen er beregnet til endotrakeale slanger med en indvendig 
diameter på 6,0 mm eller derover.

ANGIVELSE AF TILSIGTET ANVENDELSE
Til at understøtte en endotrakeal slange under intubation.

ANGIVELSE AF ORDINATION
Forsigtig: I USA må dette udstyr kun sælges af eller efter forskrift af en læge. 

TIL ALLE BRUGERE
Verathon® anbefaler, at alle brugere læser denne vejledning, inden de anvender den faste GlideRite-mandrin. 
Hvis dette undlades, kan det medføre patientskade, ødelægge mandrinens ydeevne og ugyldiggøre den 
medfølgende garanti. Verathon anbefaler, at nye brugere:

• Får instruktioner fra en uddannet person

• Øver sig i at anvende mandrinen på en dukke før faktisk brug

• Opnår klinisk erfaring på patienter uden luftvejsanomalier

ADVARSLER
Advarsel angiver en risiko for personskade, dødsfald eller øvrige farlige situationer, der kan opstå som følge 
af brug eller fejlagtig brug af enheden. Vær opmærksom på følgende advarsler. 

Sørg for, at mandrinen ikke fortsætter forbi stemmebåndene – ventilationsslangen bør føres 
frem og af mandrinen ind i luftrøret. Mandrinen må under ingen omstændigheder føres ind 
i glottis.

ADVARSEL

Under brug må mandrinen ikke gå ud over enden af den endotrakeale slange.

ADVARSEL

Efterse mandrinen før brug, og kassér den, hvis den viser tegn på skade.

ADVARSEL
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Produktet er ikke sterilt ved levering. Rengør og højniveaudesinficer eller steriliser før brug.

ADVARSEL

Mandrinen anses for værende en semikritisk medicinsk enhed, der kan berøre patientens 
luftvej. Derfor skal den rengøres grundigt og højniveaudesinficeres eller steriliseres efter 
hver anvendelse.

ADVARSEL

Sørg for at følge producentens instruktioner for håndtering eller bortskaffelse af opløsningerne 
til rengøring, desinfektion eller sterilisering, der er anført i denne vejledning.

ADVARSEL

Dette produkt kan blive kontamineret med menneskeligt blod eller kropsvæsker, som kan 
overføre patogener, hvorfor alt rengøringsudstyr skal være i overensstemmelse med OSHA 
Standard 29 CFR 1910.1030: "Bloodborne Pathogens" eller en tilsvarende standard. Se 
www.osha.gov for yderligere oplysninger.

ADVARSEL

Tilgængeligheden af produkter til rengøring, desinfektion og sterilisering varierer fra land 
til land, og Verathon® har ikke mulighed for at teste alle produkter på alle markeder. 
Kontakt Verathon Kundeservice eller din lokale repræsentant for yderligere oplysninger. Find 
kontaktoplysningerne på verathon.com/support.

ADVARSEL

Dette produkt må kun rengøres, desinficeres eller steriliseres ud fra de godkendte 
processer, der anføres i denne vejledning. De anførte metoder til rengøring, desinfektion og 
sterilisering anbefales af Verathon ud fra kriterier som effektivitet eller kompatibilitet med 
komponentmaterialerne. 

ADVARSEL

For at reducere risikoen for cytotoksiske restprodukter efter rengøring med Metrex® CaviCide® 
er det vigtigt, at komponenten skylles grundigt, som anvist i denne vejledning.

ADVARSEL

https://www.osha.gov/
http://verathon.com/support
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Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning: Indledning

INDLEDNING

Den faste GlideRite-mandrin er beregnet til brug sammen med et GlideScope®-videolaryngoskop. Den faste 
GlideRite-mandrins vinkel passer til GlideScope-instrumentets unikke vinkel, hvilket gør det nemmere at 
intubere med en endotrakeal slange og dermed reducere patientens traume.

Figur 1. Fast GlideRite-mandrin og GlideScope-videolaryngoskop i titanium til flergangsbrug

FUNKTIONER

• Giver god manøvredygtighed ved intubation af en endotrakeal slange

• Fremstillet af stærkt rustfrit stål til flergangsbrug

• Nem at højniveaudesinficere eller sterilisere i en autoklav

• Beregnet til endotrakeale slanger med en indvendig diameter på 6,0 mm eller derover

• Praktisk og omkostningseffektiv

• Nem at lære at anvende og undervise i
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BRUG AF MANDRINEN

PROcEdURE 1. SÅdAN BRUGES dEN FASTE GLIdERITE-MANdRIN

Undlad at bøje eller omforme mandrinen. Dens form passer til vinklen på et GlideScope®-videolaryngoskop.

1. Sørg for, at mandrinen er højniveaudesinficeret eller steriliseret. Se Rengøring og desinfektion på 
side 5 for at få yderligere oplysninger.

2. Efterse mandrinen for tegn på skader. Hvis der er tegn på skade, skal du kassere den og bestille en ny 
hos Verathon® Kundeservice eller din lokale repræsentant.

3. Fastgør den endotrakeale slange på mandrinen. Sørg for, at den distale ende af mandrinen ikke går ud 
over ET-slangens distale ende.

4. Indfør ET-slangen bag ved eller tilstødende ved GlideScope-videolaryngoskopet.

5. Anbring ET-slangen ved stemmebåndenes åbning. Mandrinen må ikke føres forbi stemmebåndene.

6. Når ET-slangen sidder i glottisåbningen, trækkes mandrinen 5 cm (2") ud ved at trykke opad på 
tommelfligen. Denne delvise udtagelse af mandrinen fra ET-slangen blødgør spidsen, således at slangen 
kan føres gennem stemmebåndene.

5 cm (2”)

7. Anbring ET-slangen ifølge standardpraksis.

8. Fjern mandrinen fra ET-slangen.
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Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning: Rengøring og desinfektion

RENGØRING OG DESINFEKTION

Den faste GlideRite®-mandrin er beregnet til genbrug og kræver således rengøring samt enten 
højniveaudesinfektion eller sterilisering før og mellem hver brug. I dette kapitel gennemgås  
følgende instruktioner:

• Procedure 1: Rengøring af den faste GlideRite-mandrin – Rengør mandrinen, og forbered den til 
højniveaudesinfektion eller sterilisering.

• Procedure 2: Desinficer eller steriliser mandrinen – Højniveaudesinficer eller steriliser mandrinen.

Begge procedurer skal udføres for at forberede mandrinen til brug på næste patient. Det er absolut 
nødvendigt at desinficere eller sterilisere mandrinen før brug. 

Bemærk: Alt tilbehør i tabellen nedenfor skal bruges efter hensigten, og det nødvendige niveau af 
desinfektion og sterilisering kan variere i henhold til de lokale bestemmelser.

Tabel 1. Risikovurdering af fast GlideRite-mandrin

ENHED STERIL BRUG SPAULDING-/CDC-
KLASSIFICERING

DESINFEKTIONSNIVEAU
STERILISERING

Lavt Mellem Højt

Fast 
GlideRite®-
mandrin

Ikke-steril
Til 

flergangsbrug
Semi-kritisk X

X De afkrydsede felter viser det minimalt påkrævede desinfektionsniveau.

 De grå felter angiver enten, at desinfektions-/steriliseringsniveauet ikke er påkrævet, eller at det ikke er kompatibelt med materialerne 
i enheden.

 De hvide felter angiver de acceptable desinfektions- eller steriliseringsniveauer baseret på kompatibiliteten med enhedernes materialer.

Sørg for at overholde følgende advarsler vedrørende rengøring og desinfektion af mandrinen.

Produktet er ikke sterilt ved levering. Rengør og højniveaudesinficer eller steriliser før brug.

ADVARSEL

Mandrinen anses for værende en semikritisk medicinsk enhed, der kan berøre patientens 
luftvej. Derfor skal den rengøres grundigt og højniveaudesinficeres eller steriliseres efter 
hver anvendelse.

ADVARSEL

Sørg for at følge producentens instruktioner for håndtering eller bortskaffelse af opløsningerne 
til rengøring, desinfektion eller sterilisering, der er anført i denne vejledning.

ADVARSEL
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Dette produkt kan blive kontamineret med menneskeligt blod eller kropsvæsker, som kan 
overføre patogener, hvorfor alt rengøringsudstyr skal være i overensstemmelse med OSHA 
Standard 29 CFR 1910.1030: "Bloodborne Pathogens" eller en tilsvarende standard. Se 
www.osha.gov for yderligere oplysninger.

ADVARSEL

Dette produkt må kun rengøres, desinficeres eller steriliseres ud fra de godkendte processer, 
der anføres i denne vejledning. De anførte metoder til rengøring, desinfektion og 
sterilisering anbefales af Verathon® ud fra kriterier som effektivitet eller kompatibilitet 
med komponentmaterialerne. 

ADVARSEL

For at reducere risikoen for cytotoksiske restprodukter efter rengøring med Metrex® CaviCide® 
er det vigtigt, at komponenten skylles grundigt, som anvist i denne vejledning.

ADVARSEL

Urenheder må ikke tørre ind på enheden. Kropssekret har en tendens til at sidde rigtig godt fast på faste 
overflader, hvis det får lov til at tørre ind. 

Ved brug af de anbefalede opløsninger skal du læse og overholde produktets brugsanvisninger ved 
enhver anvendelse. 

VIGTIGT

https://www.osha.gov/
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Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning: Rengøring og desinfektion

PROcEdURE 1. RENGØRING AF dEN FASTE GLIdERITE-MANdRIN

Den faste GlideRite-mandrin er en medicinsk enhed til genbrug, der kræver rengøring før desinfektion  
eller sterilisering.

Tabel 2. Rengøringsmetoder

METODE NIVEAU CYKLUSSER* BETINGELSER

Metrex® 
CaviCide® Rengøringsmiddel 3000

Vandtemperatur: 33-40 °C (91-104 °F)

Eksponering: Spray alle overflader, indtil de er meget 
våde. Lad dem være våde i 3 minutter.  
Børst alle overflader.

Skyl: Skyl i 5 minutter under rindende vand. Mens 
komponenterne skylles, skal du bruge en blød børste 
og en sprøjte til at skylle og børste eventuelle svært 
tilgængelige områder.

Getinge® 
Tec Wash III

Rengøringsmiddel 3000

Vandtemperatur: 20-40 °C (68-104 °F)

Eksponering: Lægges i blød i 3 minutter.  
Børst alle overflader. 

Skyl: Skyl i 3 minutter under rindende vand.

Metrex® 
EmPower™ Rengøringsmiddel 3000

Vandtemperatur: 19-29 °C (66-84 °F)

Eksponering: Forbered en opløsning i forholdet 8 ml 
pr. liter (1 oz/gal). Læg komponenten i blød i 3 minutter. 
Før den fjernes fra opløsningen, skal du børste alle 
overflader og være særlig opmærksom på svært 
tilgængelige områder.

Skyl: Skyl i 3 minutter under rindende vand.

Pro-Line 
Solutions 
EcoZyme®

Rengøringsmiddel 3000

Vandtemperatur: 19-29 °C (66-84 °F)

Eksponering: Forbered en opløsning i forholdet 8 ml 
pr. liter (1 oz/gal) i 30-40 °C (86-104 °F) varmt vand. 
Læg komponenten i blød i 5 minutter. Før den fjernes 
fra opløsningen, skal du børste alle overflader og være 
særlig opmærksom på svært tilgængelige områder. Skyl 
stikkene med en sprøjte. 

Skyl: Skyl i 5 minutter under rindende vand. 

* Værdien angiver antallet af kompatibilitetscyklusser, der er testet på. Hvis det anbefalede antal cyklusser overskrides, kan det påvirke 
produktets potentielle levetid.

1. Brug rent postevand med den temperatur, der er anført i Tabel 2, til at skylle mandrinen og børst den 
med en blød børste, indtil alt synligt snavs er væk.

2. Klargør én af de godkendte rengøringsopløsninger, der er anført i Tabel 2, i henhold til instruktioner fra 
producenten af rengøringsmidlet.

3. Anvend rengøringsopløsningen på komponenterne i henhold til instruktionerne i Tabel 2. 
Bemærk: Hvis du anvender Metrex® CaviCide®, skal du sprøjte yderligere opløsning på for at sikre, at 
mandrinen forbliver synligt våd i hele eksponeringstiden.

4. Skyl mandrinen i henhold til instruktionerne i Tabel 2. 
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5. Se, om der er synligt snavs på mandrinen. Start proceduren forfra, hvis der konstateres synligt snavs.

6. Brug en ren, fnugfri klud, ren luft i hospitalskvalitet eller et tørreapparat med lav temperatur til at  
tørre mandrinen.

Komponenten bør nu være ren og dekontamineret. Håndter produktet forsigtigt for at undgå 
rekontamination, og fortsæt med den næste procedure, Desinficer eller steriliser mandrinen.

PROcEdURE 2. dESINFIcER ELLER STERILISER MANdRINEN

Den faste GlideRite-mandrin kræver højniveaudesinfektion før brug. Det er muligt blot at sterilisere 
mandrinen, afhængigt af gældende lokale protokoller eller præferencer. Se Tabel 1 på side 5 for at læse 
mere om risikovurdering af mandrinen. 

I denne procedure henviser termen rent vand til vand, der er egnet til desinfektion i henhold til lokale 
bestemmelser og reglerne på din afdeling.

Tabel 3. Desinfektions- og steriliseringsmetoder

METODE NIVEAU CYKLUSSER* BETINGELSER

Metrex® 
MetriCide® 28

Højt 3000

Konditionering: 23-27 °C (73-81 °F)

Vandtemperatur: 33-40 °C (91-104 °F)

Eksponering: Læg i blød i 20 minutter, og sørg for,  
at alle luftbobler er fjernet fra overfladen  
af komponenten. 

Skyl: (3) nedsænkninger á 3 minutters varighed i rent 
vand med omrøring, skylning og børstning med en 
steril, blød børste. 

ASP® 
Cidex® OPA

Højt 3000

Konditionering: 20 °C (68 °F) eller højere

Vandtemperatur: 20 °C (68 °F) eller højere

Eksponering: Læg i blød i 12 minutter, og sørg for,  
at alle luftbobler er fjernet fra overfladen  
af komponenten. 

Skyl: (3) nedsænkninger á 1 minuts varighed  
i rent vand med omrøring.

STERIS® Revital-Ox™ 
Resert® XL HLD †

Revital-Ox™ Resert® 
HLD/Chemosterilant †

Resert® XL HLD †

Højt 3000

Konditionering: 20 °C (68 °F) eller højere

Vandtemperatur: 20 °C (68 °F) eller højere

Eksponering: Læg i blød i 8 minutter, og sørg for,  
at alle luftbobler er fjernet fra overfladen  
af komponenten.

Skyl: (1) 1 minuts nedsænkning med omrøring  
i rent vand. 

Metrex® 
MetriCide® OPA Plus

Højt 3000

Konditionering: 20 °C (68 °F) eller højere

Vandtemperatur: 20 °C (68 °F) eller højere

Eksponering: Læg i blød i 12 minutter, og sørg 
for, at alle luftbobler er fjernet fra overfladen 
af komponenten. 

Skyl: (3) nedsænkninger á 1 minuts varighed 
i rent vand med omrøring.
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Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning: Rengøring og desinfektion

METODE NIVEAU CYKLUSSER* BETINGELSER

Medivators® 
Rapicide® PA 30 °C

Højt 100

Koncentration: 750-950 ppm

Konditionering: 28-32 °C (82-90 °F)

Eksponering: 5 minutter i et Medivators® 
Advantage Plus AER-oparbejdningssystem med 
følgende konfiguration:

• Hookup: 2-8-002HAN Rev. B
• Parameter: 1-24-010 C DISF

STERIS® S40™ 
eller S20™

Højt 675

Standardcyklusser i følgende processorer: 
STERIS® SYSTEM 1® (uden for USA) 
SYSTEM 1E® (i USA) 
SYSTEM 1 EXPRESS (uden for USA) 
SYSTEM 1 PLUS (uden for USA)

ASP® Hydrogen 
Peroxide Gas Plasma

Sterilisering 500

STERRAD® 100S (i USA) 
STERRAD® 100S kort cyklus (uden for USA) 
STERRAD® NX standardcyklus  
STERRAD® 100NX standardcyklus 
STERRAD® 50 
STERRAD® 200 kort cyklus

STERIS® Vaprox® HC Sterilisering 500
Ikke-lumen-cyklus i ethvert STERIS® Amsco®  
V-PRO®-steriliseringssystem ved lav temperatur. 

Autoklav 
(dampcyklus)

Sterilisering 300

Minimum: 3 minutter ved 134 °C (273 °F) eller 
4 minutter ved 132 °C (270 °F)

Maksimum: 18 minutter ved 137 °C (279 °F)

* Værdien angiver antallet af kompatibilitetscyklusser, der er testet på. Hvis det anbefalede antal cyklusser overskrides, kan det påvirke 
produktets potentielle levetid. 

† Dette kemikalie kan forårsage misfarvning af metalkomponenter, men misfarvningen påvirker ikke systemets effektivitet 
eller funktionalitet.

1. Kontrollér, at mandrinen er ordentligt rengjort i henhold til de foregående trin.

2. Forbered og klargør desinfektions- eller steriliseringsopløsningen i henhold til producentens instruktioner 
og betingelserne i Tabel 3.

3. Desinficer eller steriliser mandrinen i henhold til betingelserne i Tabel 3.

4. Skyl mandrinen i henhold til betingelserne i Tabel 3.

5. Aftør mandrinen med en steril klud, trykluft til hospitalsbrug eller en lavtemperaturstørrer. 

6. Efterse mandrinen, og sørg for, at der ikke er tegn på skader eller revner. Hvis der er tegn på skade, skal 
du kassere mandrinen og bestille en ny hos Verathon® Kundeservice.

7. Opbevar mandrinen i et miljø, der er egnet til desinficeret eller steriliseret medicinsk udstyr.
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER
Tabel 4. Specifikationer for Fast GlideRite-mandrin

GENERELLE SPECIFIKATIONER

Produktets forventede levetid: 100 cyklusser

Driftsbetingelser:

Temperatur: 10-40 °C (50-104 °F)

Relativ luftfugtighed: 0-95 %

Atmosfærisk tryk: 540-1060 hPa

Fragt- og opbevaringsbetingelser:

Temperatur: -20 til +45 °C (-4 til +113 °F)

Relativ luftfugtighed: 0-95 %

Atmosfærisk tryk: 440-1060 hPa

MÅL
Figur 2. Mål for fast GlideRite-mandrin

Håndtagets længde: 82 mm (3,2")

Mandrinstavens længde: 266 mm (10,5")

Diameter på distal spids: 5 mm (0,2")

Håndtagets bredde: 16 mm (0,6")
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Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning: Symbolforklaring

SYMBOLFORKLARING
SYMBOL FORKLARING

Advarsler og "forsigtig"-meddelelser

Advarsel eller "forsigtig"-meddelelse – se den tilhørende dokumentation. Læs 
instruktionerne før tilslutning eller ibrugtagning.

Produktbrug og specifikationer

Se betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen

Se betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen

Producent

Katalognummer (delnummer)

Batchkode

Temperaturbegrænsning

Luftfugtighedsbegrænsning

Begrænsning for atmosfærisk tryk

Angivelse af ordination

Ikke-steril

Fragt

Antal pr. kasse

Må ikke anvendes, hvis pakningen er beskadiget

Standarder og certificeringer

CE – stemmer overens med direktivet om medicinsk udstyr (MDD)

EC REP – autoriseret repræsentant i det Europæiske Fællesskab
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ORDLISTE
TERM DEFINITION

" Tomme

AER Automatiseret endoskopreprocessor

C Celsius

CFR Code of Federal Regulations (USA)

cm Centimeter

CSA Canadian Standards Association

ETT Endotrakeal slange

F Fahrenheit

hPa Hektopascal

L Liter

ml Milliliter

mm Millimeter

OSHA Occupational Safety and Health Administration (føderal myndighed i USA)

Rent vand
Vand, der er egnet til højniveaudesinfektion iht. lokale bestemmelser og 
reglerne på din afdeling



13
Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning: Indholdsfortegnelse
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