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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Авторське право
© 2021 Авторські права
ава на всі матеріали належать компанії Detro
De
Healthcare Kimya
Sanayi А.Ş (Atatürk Mah. Adnan
an M
Menderes Cad. No: 7 Esenyurt, lstanbul, Türk
ürkiye).
Всі права захищені.
Торгові марки
Всі інші продукти та їх фір
фірмові назви є товарними знаками відповід
овідних власників.
Використання за призначенням
нням
Пристрій для миття таа дезінфекції
де
ендоскопів торгової марки DETROWASH
DET
(ДЕТРОВОШ)
призначений для мийки, дезі
дезінфекції високого рівня та стерилізації
ації гнучких ендоскопів,
фіброскопів та їх допоміжно
жного обладнання. Не використовуйтее пристрій DETROWASH
(ДЕТРОВОШ) для цілей, що нее ві
відповідають його прямому призначенню.
ю.
Термін служби пристрою
трою DETROWASH (ДЕТРОВОШ) становить
ть 1
10 років. Гарантійний
термін 24 міс. з моменту установ
ановки авторизованим персоналом.
Останній перегляд інструкції
ції із застосування
Дата останнього перегля
гляду інструкції із застосування – 30 березня
зня 2021 року
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Вступ

Вітаємо Вас з придбанням
нням сучасного високонадійного апарату та п
приєднання до великої
родини користувачів обладнанн
ання виробництва компанії Detro Healthcare
are Kimya
K
Sanayi A.Ş.!
Даний посібник містить
ть ввичерпну інформацію, необхідну для експ
експлуатації та технічного
обслуговування пристрою для
ля миття та дезінфекції ендоскопів торгово
гової марки DETROWASH
(ДЕТРОВОШ) (далі по тексту - DETROWASH
DE
(ДЕТРОВОШ)), виробництва ком
компанії Detro Healthcare
Kimya Sanayi А.Ş (Atatürk Mah.
h. Ad
Adnan Menderes Cad. No: 7 Esenyurt, lstanbu
nbul, Türkiye).
При дезінфекції та стери
ерилізації в пристрої DETROWASH (ДЕТРОВО
ОВОШ) використовуються
дезінфікуючі засоби, дозволені
ені для цих цілей відповідними місцевими
ми н
нормативами, згідно з
інструкціями виробника.
Виробник рекомендуєє п
проводити дезінфекцію високого рівня в пристрої DETROWASH
(ДЕТРОВОШ), використовуючи дезінфікуючі засоби DETRO OPA (ДЕТРО
О ОПА)
О
або DETRO FORTE
(ДЕТРО ФОРТЕ), а очищення проводити
про
з мийно-дезінфікуючим засобом
ом DETRO ENZYM (ДЕТРО
ЕНЗІМ).
Після очищення ендоско
скопа згідно з процедурами, рекомендовани
ваними виробником, слід
завантажити ендоскоп для автом
втоматичної дезінфекційної обробки і вибрат
рати відповідну програму
для початку обробки. Пристрій
рій DETROWASH (ДЕТРОВОШ) відображає вико
виконання циклу обробки
і повідомляє про його закінченн
ення звуковим сигналом.
Пристрій DETROWASH
H (Д
(ДЕТРОВОШ) має ряд унікальних функц
ункцій, призначених для
забезпечення уніфікованої, наді
надійної, якісної обробки. До цих функцій
й на
належать: короткий час
обробки; вбудований тест наа герметичність;
гер
підігрів дезінфектанту (опція)
ція); можливість обробки
в одному апараті різних по виду
вид досліджень гнучких ендоскопів та фіб
фіброскопів (наприклад:
колоноскоп і бронхоскоп), за рахунок двох баків (опція) для багатор
торазових дезінфікуючих
засобів.
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Модельний ряд пристроїв
оїв DETROWASH (ДЕТРОВОШ)

Пристрій дляя миття
ми та дезінфекції гнучких ендоско
оскопів
торгової
вої м
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Умовні позначення
ІНФОРМАЦІЯ \ РЕКОМЕНДА
НДАЦІЯ
дотримуйтесь технічної допомоги
допо
та інструкцій
ОБЕРЕЖНО
тримуєтеся вказівок, існує
у випадку, якщо ви не дотри
ймовірність серйозних травм
равм або смертельного ризику
УВАГА
у випадку, якщо ви не дотри
тримуєтеся необхідних інструкцій,
існує ймовірність серйозних
них травм або смертельного ризику

НЕБЕЗПЕКА
у випадку, якщо ви не дотри
тримуєтеся вказівок, існує велика
ймовірність серйозних травм
равм або смерті
ОБЕРЕЖНО
Використовувати при тиску
ску води
в
менше 3 атм.

ОБЕРЕЖНО
Не відкривайте панель само
амостійно

ОБЕРЕЖНО
Не відкривайте кришку під
ід час
ч роботи установки
ОБЕРЕЖНО
Переконайтеся у наявності
сті сигналу
с
«ГОТОВО» на дисплеї після
закінчення циклу
УВАГА
1. Час дезінфекції – відповід
овідно до рекомендацій виробника
2. Визначення дезінфектанту
анту – згідно з рекомендаціями
виробника
Напруга і частота мережі (220
(22 В (V) / 50 Гц (Hz))

Позначення на транспор
спортній упаковці

ОБЕРЕЖНО, КРИХКЕ!

НІЧОГО НЕ СТАВИТИ

ВЕРХ

DETROX®
Заходи безпеки
Обов'язково прочитайте
айте цей посібник з метою ефективної та безпечної роботи з
обладнанням.
Суворо дотримуйтеся при
приписів інструкції по експлуатації.
При експлуатації пристр
строю DETROWASH (ДЕТРОВОШ) інструкція
ція повинна знаходитися
поряд з обладнанням.
Не користуйтеся апарато
ратом, якщо з нього виходить дим, нехар
характерний звук, запах.
Використання апарату в даних
них умовах може призвести до пожежі або замикання. Негайно
вимкніть із розетки і впевнивши
вшись, що більше не йде дим, звук, тощо, тер
терміново зателефонуйте
в нашу сервісну службу.
Забороняється пошкоджу
джувати кабель живлення.
Не ставте важкі речі на кабель
к
живлення і не залишайте поруч
уч з апаратом нагрівальні
прилади.
іплюйте кабель живлення за допомогою ду
дужок, інакше він може
Не згинайте і не закріплю
бути пошкоджений, що призвед
веде до вибуху або замикання.
Слідкуйте за тим, щоб
б д
до розетки і вилки не прилипав пил.. Пи
Пил може призвести до
короткого замикання і / або нагр
нагрівання, що призведе до пожежі.
Періодично виймайте вил
вилку з розетки і протирайте з них пил та бруд.
бру
Акуратно підключайте
те вилку до розетки. Використання апар
апарату при неповному
включенні може через нагріванн
вання спричинити пожежу.
На кабелі живлення нее по
повинно бути вузлів.
Ніколи не смикайте за шнур для від'єднання. Візьміться за ви
вилку і потягніть. Різке
висмикування шнура пошкодить
дить його і може призвести до пожежі та/або
або замикання.
Використання подовжува
увачів категорично заборонено!
Ніколи не чіпайте вилку
ку м
мокрими руками. Це може привести до
о за
замикання та ураження
електричним струмом.
Не розбирайте та не ззмінюйте апарат самостійно. Неправил
вильне розбирання або
видозміна приведуть до полом
ломки апарату, пожежі або замикання. Зател
ателефонуйте в наш офіс
фахівцю з ремонту.
их сторонніх
с
предметів всередину апарату.
Ніколи не кладіть ніяких

DETROX®
Не вставляйте і не кида
идайте металеві або горючі предмети в ап
апарат. Якщо в апарат
потрапив сторонній предмет,
т, не
негайно вимкніть його, відключіть від мер
мережі і зателефонуйте в
службу ремонту нашого офісу. Не використовуйте апарат у такому стані
ані - це може привести до
пожежі та/або замикання.
Не ставте апарат на нерівну поверхню. Розмістіть прилад
лад на рівній поверхні
(користуйтеся фіксаторами пере
ередніх коліс). Розміщення приладу на похи
охилій поверхні підвищує
ризик протікання води і виникне
кнення пожежі та/або замикання.
Не користуйтеся апаратом
атом при напрузі в мережі, відмінному від
д за
зазначеного в інструкції.
Це призведе до пожежі та/або
бо ззамикання.
Переконайтеся, що розе
розетка заземлена. В іншому випадку це може призвести до
виникнення пожежі або замикан
икання.
В пристрої DETROWASH
H (Д
(ДЕТРОВОШ) можна стерилізувати тільки
и гн
гнучкі ендоскопи
Не встановлюйте пристрі
стрій DETROWASH (ДЕТРОВОШ) в місця з вел
великим вмістом вологи,
пилу, гару або пара. Це можее пр
призвести до виникнення пожежі або замик
микання.
Ніколи не встановлюйте
те пристрій DETROWASH (ДЕТРОВОШ) у зоні
ні дії сильного магнітного
поля, в місцях з яскравим соняч
нячним світлом або поблизу с нагрівальними
ими приладами. Це може
привести до несправності або
о ав
аварії.
Не ставте в занадто холодне
хол
місце або під струмінь холодног
ного повітря. В пристрої
DETROWASH (ДЕТРОВОШ) може
оже утворитися конденсат, що викличе по
пожежу, замикання або
несправність.
учуйте шланги подачі і зливу води. Уважно
но п
прослідкуйте за таким
Не згинайте і не закручуй
положенням шланга, щоб на ньо
нього не можна було поставити сторонніі пре
предмети або наступити,
тим самим, блокуючи його, це може призвести до протікання води, пожеж
жежі або замикання.
Ніколи нічого не ставте
вте на пристрій DETROWASH (ДЕТРОВОШ).. Це
Ц може привести до
пошкодження або несправнос
вності. Апарат DETROWASH (ДЕТРОВОШ) може тріснути через
дисбаланс, або річ, залишенаа н
на ньому, може впасти, що призведе до ттілесного ушкодження
персоналу.
вий
з-під контролю, негайно вимкніть йог
його з розетки.
Якщо робота апарату вийшла

DETROX®
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС СИСТЕМИ
ЕМИ
Призначення
Шановні користувачі! Дане обл
обладнання призначене виключно для заст
застосування в медичних
установах з метою мийки, ос
остаточного очищення і дезінфекції висок
исокого рівня (ДВР) або
стерилізації гнучких ендоскопів,
пів, фіброскопів та приладдя до них.
Використання обладнання у будь-яких
буд
інших цілях заборонено!
Схема процесу обробки ендоско
оскопів:
1

2

3

4

Попереднє
очищення

Остаточна
(перед
ередстерилізаційна)
очистка

ДВР
(стерилізація)

Зберігання

Етап 1.

Включає в себе механічну
ме
очистку та промивку каналів
ів і зовнішньої поверхні
ендоскопа від виділ
иділень і крові. Проводиться вручну відраз
разу після використання
ендоскопа. Канал
ал біопсії прочищати щітками (викори
ористовуйте щітки, що
поставляються виро
иробником ендоскопа).

Етап 2.

Включає в себе занурення
зану
ендоскопа в розчин миючого або
бо м
мийно-дезінфікуючого
засобу із заповнен
вненням всіх каналів на час, вказаний
й в інструкції на засіб.
Призначений дляя видалення
ви
біологічних залишків з поверхні
рхні і з внутрішніх каналів
ендоскопа. Може
же здійснюватися як вручну, так і з вико
використанням пристрою
DETROWASH (ДЕТР
ДЕТРОВОШ) із застосуванням концентр
нтрованого детергенту,
дозволеного для дан
даних цілей місцевими регулюючими норма
рмативами.

Етап 3.

Включає в себее дезінфекційну
де
витримку при повномуу за
зануренні ендоскопа і
примусовому запов
повненні всіх каналів. Проводиться з вико
використанням пристрою
DETROWASH (ДЕТРО
ТРОВОШ) із застосуванням дезінфікуючихх за
засобів, дозволених до
застосування дляя цих
ци цілей.

Етап 4.

Включає в себе зберігання
збер
ендоскопа перед наступним застос
стосуванням в умовах, що
виключають повтор
вторну контамінацію. Після вилучення обро
бробленого ендоскопа з
пристрою DETROW
OWASH (ДЕТРОВОШ), помістіть його у шафу для зберігання
відповідно до прави
авил, прийнятих у Вашому лікувальному закл
закладі.

DETROX®
Комплектність
№

Найменування

Кількість, шт.

1

Пристрій для миттяя та дезінфекції ендоскопів торгової
марки DETROWASH
H (ДЕТРОВОШ)
(Д

1

2

Фільтр механічного
о очищення
оч
води дво-колбовий, в
т.ч.:

1

2.1.

Корпус фільтра

1

2.2.

Фільтруючий елемент
ент 5 мікрон

1

2.3.

Фільтруючий елемент
ент 1 мікрон або 0.2 мікрон

1

2.4.

Ключ фільтра

1

2.5.

Кронштейн кріплення
ння фільтра

1

3

Шланг зливу

1

4

Шланг підведення води
вод

2

5

Адаптер для підключе
ючення ендоскопів до установки
(Luer Lock)

6

Запобіжники

7

Трубки підключення
ня кканалів ендоскопа

8

Трубка зливу рідин

1

9

Трубка тесту на герме
рметичність

1

10

Ключ

1

11

Інструкція користувача
вача

1

12

Hepa-фільтр для повіт
овітря

1

13

Кошик для дрібнихх деталей
де

опція

14

Контейнер для трансп
нспортування гнучких ендоскопів.

опція

15

Комплект адаптерів
ів для
д всіх типів ендоскопів

опція

* 4 шт. - у моделях DETROWASH (ДЕТРОВОШ)
(ДЕ
з 5001 по 6005
* 6 шт. - у моделях DETROWASH (ДЕТРОВОШ)
(ДЕ
з 7001 по 8005

4* або 6*
2
4* або 6*

DETROX®
Інсталяція
Підготовка приміщення
При установці пристрою DETROW
ROWASH (ДЕТРОВОШ) рекомендується розм
озміщувати в приміщенні,
спеціально призначеному для миття та дезінфекції ендоскопів.. П
Приміщення повинно
відповідати наступним вимогам
гам:
Вимоги до приміщення
6 м2 (m2)
5
5⁰

Мінімальна площа
Ухил на місці установки, не більше
ше

Вимоги до електроживлення
Споживана потужність, не більше
Тип електроживлення
Тип електричної розетки
Відстань від розетки до місця устан
становки мийки, не
більше

1800
0 Вт (W)
Однофазне 230 ± 10% В (V), 50 Гц (Hz), із
заземле
мленням
«Євро», трьох контактна
ктна (фаза + нуль + земля)
1,3
3 м (m)

Вимоги до водопостачання
Підведення холодної води
Діаметр згону після крана для підкл
ідключення шланга
Тип різьби

Відстань до місця установки мийки
йки не більше
Тиск в системі водопостачання,, не менше
м
Тиск в системі водопостачання,, не більше
б

Повинен бути обладнани
аний окремим краном для
пристрою для миття та д
дезінфекції ендоскопів
¾ дюйма
дюй
Дюймова, зовнішня (ти
(типу «тато») з плоским
торцем під гумовее ущ
ущільнення гнучкого
підведе
ведення
1,5
5 м (m)
150 кПа (kPa)
300 кПа (kPa)
(kP ± 10%

Увага!
Тиск понад 300 кПа (kPa) [3
3 бар
ба (вar)] може пошкодити пристрій DETRO
TROWASH (ДЕТРОВОШ).
Рекомендуєть
ується установка редуктора тиску з манометр
метром.
10-25
25° С

Температура води в системі водопо
допостачання /
дезінфекційних засобів:
Потік, не менше:

10 л за хвили
илину (L/min)

Вимоги до каналізації
Пропускна здатність л / хв. (min) не менше
Розмір вхідного отвору
Відстань до місця установки мийки
йки, не більше
Висота вхідного отвору над рівнем
ем підлоги в місці
розташування мийки, не більше

20 л за хвили
илину (L/min)
стандартне, з гумовим
м ущ
ущільнювачем на гнучку
трубу ∅ 22 мм (mm)
1 м (m)
400 мм (mm)

DETROX®
Відповідальність за підготовку
ку п
приміщення покладається на Замовника.
ика.

Розпакування та підключен
ючення
Увага! Первісна установка, тесту
естування і пуск в експлуатацію може здійсню
снюватися тільки
кваліфікованим представником
ом сервісної служби виробника чи іншої серв
ервісної служби,
уповноваженої виробником.
1. Перевірте відповідність примі
иміщення на відповідність вимогам.
2. Розпакуйте пристрій DETROWA
OWASH (ДЕТРОВОШ) і перевірте комплектніст
ність.

А. Зніміть перев'язувальні стрічки
ки і картонну
упаковку

Б. Приберіть решту упаков
ковки і акуратно зніміть
пристрій DETROWASH (ДЕТР
ДЕТРОВОШ) з піддону.
(Може знадобитися 2 люди
юдини)

В. Відкрийте кришку, вийміть комп
омплектуючі з
камери і перевірте комплектність.
ть.

Г. Розмістіть прилад поблиз
близу місця використання,
зафіксуйте стопори на пере
ередніх колесах.

Д. Розпакуйте фільтр для води.

Е. Розпакуйте шланги.

У разі невідповідності комплект
лекту негайно повідомте про це свого постача
тачальника та
утримайтеся від продовження
ня р
робіт по інсталяції.

DETROX®
3. Приєднайте пристрій DETROW
OWASH (ДЕТРОВОШ) до води і каналізації.
Увага! Підключайте пристрій
рій DETROWASH
D
(ДЕТРОВОШ) тільки до систем
стеми холодного
водопостачання! Приєднанняя до гарячої води може пошкодити пристрій
рій!

А. Зберіть фільтр для води і закріпіт
ріпіть його на стіну в
місці, де його буде зручно обслугов
уговувати

Б. Підключіть шланг до гнізда
гніз підключення води на
задній стінці пристрою

В. Підключіть шланг від пристрою
ю для
д миття та
дезінфекції ендоскопів до виходу
ду фільтра
ф

Г. Вставте інший шланг до входу
в
фільтра

Д. Підключіть шланг від входу фільт
ільтра до виводу
крана подачі води.

Е. Підключіть один кінець
ць зливного
з
шланга до
гнізда зливу пристрою, а др
другий до входу
каналізації

DETROX®
4. Підключіть електрику

Підключіть кабель живлення до розетки і увімкніть пристрій захисного від
відключення (ПЗВ)
Увага! Забор
абороняється використовувати подовжувачі!
ачі!
5. Відкрийте кран підводу води,
води переконайтеся, що всі з'єднання затяг
атягнуті щільно і вода не
підтікає. При необхідності затягн
тягніть і усуньте протікання.
6. Закрийте кран підведення вод
води.
7. Підключіть трубки підключенн
чення каналів ендоскопа до відповідних роз'є
оз'ємів в раковині.
Тепер пристрій DETROWASH (ДЕТРОВОШ)
(ДЕ
готовий до першого включенн
ення і налаштування.

DETROX®
Зовнішній вигляд і складові
дові частини апарату
Вид спереду

№
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
16
17
18
19
20
21
22
23

Вид ззаду

24
25
26
27
28
29

Наймен
менування
Кришка
шка
Панель
ель управління
Захисне
исне скло
Сервісн
вісні відсіки
Маном
нометр
Вбудов
дований термопринтер *
Регулят
улятор температури**
Горлови
ловини для заправки
концен
центрованого
дезінфе
інфектанту, детергенту і
спирту
рту
Вимика
икач живлення
Індикат
икатор рівня бака 1
Індикат
икатор рівня бака 2 ***
Індикат
икатор рівня
концен
центрованого
дезінфе
інфектанту
Дверця
рцята зливних вентилів
Передн
едні колеса зі стопорами
Паспор
портна табличка
Роз'єм
'єм п
підключення води
Попере
ереджувальні написи
З’ємна
на задня стінка
Роз'єм
'єм ззливу в каналізацію
Задні
ні ко
колеса без стопорів
Кабель
ель живлення
Запобіж
обіжники: пристрій
захисно
исного відключення (ПЗВ)
Замок
ок ззадньої стінки
Омиваю
иваючи форсунки
Датчик
чик переповнення
Крани
ни заливу
з
води і
дезінфе
інфектанту
Зливна
вна горловина
Роз'єми
'єми підключення трубок
каналів
алів

* Термопринте
нтер є у моделях:
5004, 6001,, 6002,
6
6003, 6005, 7004,
8001, 8002,, 8003,
800 8005
** Регулятор
р те
температури є у моделях:
5003, 5005,, 6001,
6
6003, 6005, 7003,
7005, 8001,, 8003,
800 8005

Вид зверху

*** Другий бак є у моделях:
5001, 5002,, 5003,
5
5004, 5005, 6001,
6002, 6003,, 7001,
7
7002, 7003, 7004,
7005, 8001,, 8002,
800 8003

DETROX®
Панель управління

Адміністративна панель.
Складається з клавіш цифр
для вибору налаштувань і
програм, ручного управління
зливу і наповнення
дезінфектанту

Структура меню

Рідкокристалічний дисплей.
Відображається інформація про дату,
час, версії програмного
забезпечення, меню і стан при
роботі.

Кнопки управління
Пуск, вгору, вниз і
скасування

DETROX®
ОПИС МЕНЮ
ГОЛОВНЕ МЕНЮ

1 ПРОГРАММА
2 ПРИНТЕР ДАТА
3 ТЕСТ НА ГЕРМЕТ
4 НАСТРОЙКИ
5 ОТЧЕТЫ
6 БАКИ
7 ДРУГИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
1.

ПРОГРАММА

1.1.

П01 - GASTRO

1.2.

П02 - KOLON

1.3.
…….
1.12

П03 –
………..
П12

Вибір
бір і запуск обраної програми. Налаштування
ння профілів програм.
Друк
рук даних
д
історії. Можлива роздруківка останн
танніх 12 циклів.
Прове
роведення тесту на герметичність. Налаштуван
ування параметрів тесту
на герметичність
гер
Досту
оступ до загальних налаштувань користувача
ча і системних
налаш
лаштувань.
Статис
атистика роботи
Запов
повнення баків. Контроль стану баків.
Досту
оступ до функції самодезінфекціі, деякі сервісн
рвісні функції.

Програма обробки гастроскопів. Парам
араметри циклу можуть
бути змінені користувачем. Налаштува
тування дозволяють
змінити назву, самостійно вибрати і пр
продовжити будь-який
з етапів циклу: промивка водою, пром
ромивання детергентом,
експозиція в дезінфектанті, продуванн
ання спиртом і
продування повітрям.
Програма обробки колоноскопів. Пара
араметри циклу можуть
бути змінені користувачем.
10 програм, що настроюються користу
истувачем. Параметри
циклу можуть бути налаштовані індиві
дивідуально.
Налаштування дозволяють змінити наз
назву, самостійно
вибрати і продовжити будь-який з етап
етапів циклу: промивка
водою, промивання детергентом, експ
експозиція в
дезінфектанті, продування спиртом
міп
продування повітрям.

DETROX®
2.

ПРИНТЕР ДАТА

2.1.

ПОСЛЕДНЯЯ ОПЕРАЦИ
ЦИЯ Роздруковує на вбудованому терм
термопринтері протокол
останньої проведеної дезінфекції.

2.2.

ВЫБЕРИТЕ ОПЕРАЦИЮ
ИЮ

3.

ТЕСТ НА ГЕРМЕТ

3.1.

ПУСК

3.2.

НАСТРОЙКИ

Дозволяє вибрати і роздрукуват
увати на вбудованому
термопринтері протокол однієї з остан
станніх 12 дезінфекцій

Запускає проведення тесту на гермети
етичність, користуючись
збереженими настройками.
Налаштування параметрів проведення
ння тесту на
герметичність. Для введення значень
нь ввикористовується
адміністративна панель.

DETROX®
4.

НАСТРОЙКИ

4.1.

НАСТРОЙКИ ДАТЫ
ВРЕМЕНИ

Дозволяє встановити поточну дату і ча
час. Зберігається
автоматично. Використовується в прот
ротоколах і для
відстеження терміну служби дезінфект
фектанту. Для введення
використовується адміністративна пан
панель.

4.2.

ИНФО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ЕЛЯ

Дозволяє ввести найменування устано
танови, назву відділення,
прізвище обслуговуючого персоналу.
лу. В
Використовується в
протоколах. Для введення використов
стовується
адміністративна панель.

4.3.

СЕРВИСНОЕ МЕНЮ

Доступно для авторизованих фахівців
ців виробника

4.4.

НАСТРОЙКИ ПО
УМОЛЧАНИЮ

4.5.

ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ

4.6.

ЯЗЫК

Повертає настройки до заводських зна
значень.
Увага! Після вибору цього пункту меню
меню, перед
використанням може знадобитися пов
повторна настройка
апарату!
Дозволяє сервісному інженеру продіа
діагностувати роботу
датчиків і двигунів.
Установка мови меню.

DETROX®
5.

ОТЧЕТЫ

5.1.

УСПЕШНОЕ МЫТЬЕ

5.2.

НЕУДАЧНОЕ МЫТЬЕ

5.3.

ВРЕМЯ ИСПОЛ У/Ф

5.4.
5.5.

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ
ОТЫ
ИЗМЕНЕНИЕ ДАТЫ

6.

БАКИ

6.1.

ЗАПОЛНИТЬ КОНЦ
ДЕЗСР-ВО

Функція використовується для заповне
овнення баку
концентрованим дезінфектантом.

6.2.

ЗАПОЛНИТЬ ДЕТЕРГЕН
ГЕНТ

Функція використовується для заповне
овнення баку
детергентом.

6.3.

ЗАПОЛНИТЬ СПИРТ

Функція використовується для заповне
овнення баку спиртом.

6.4.

УРОВНИ БАКА

Функція дозволяє перевірити рівні рід
рідини в баках

Кількість успішно проведених дезінфе
нфекцій. Змінюється
автоматично.
Кількість дезінфекцій проведених зі зб
збоєм. Змінюється
автоматично.
Час напрацювання ультрафіолетової
ої л
лампи. Потрібна заміна
не пізніше ніж через 8000 годин напра
працювання. Змінюється
автоматично.
Загальний час роботи машини. Змінює
інюється автоматично.
Службова інформація.

DETROX®
7.

ДРУГИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
ИЯ

7.1.

САМОДЕЗИНФЕКЦИЯ
ИЯ

7.2.

СЛИТЬ ВСЕ БАКИ

7.3.
7.4.
7.5.

СЛИТЬ С РАКОВИНЫ
ЗАПОЛНИТЬ ВОДОЙ
РАКОВИНУ
ГЕРМ ЭНДОСКОПА

7.6.

ТЕМ-РА МОЙКИ

7.1.

САМОДЕЗИНФЕКЦИЯ
ИЯ

7.1. 1.

ПУСК

Запустити процес самодезінфекціі

7.1.2.

НАСТРОЙКИ

Налаштувати параметри самодезінфек
фекціі. Налаштування
проводиться за допомогою кнопок адм
адміністративної панелі.

Дозволяє запустити функцію проведен
дення автоматичного
очищення апарату або налаштування
ня п
параметрів
самодезінфекціі.
Самодезінфекція проводитися концен
центрованим
дезінфекційним засобом.
Функція для зливу баків води і готовог
вого розчину
дезінфікуючого засобу.
Використовується для зливу рідини
изр
раковини
Використовується для заповнення вод
водою раковини
Використовується для проведення час
часткової обробки
ендоскопа при виявленні негерметичн
тичності перед
відправкою в сервіс.
Використовується для установки темпе
мператури
дезінфектанту. Опція доступна, якщо
о вваша машина
обладнана системою підігріву дезінфе
інфектанту.

DETROX®
Підготовка до роботи
Натисніть кнопку включення на передній стінці пристрою для миття таа де
дезінфекції ендоскопів .
Цей пристрій увімкнеться, на ди
дисплеї висвітиться головне меню.

Повільно відкрийте кран пода
одачі води, щоб уникнути гідроудару при першому заповненні
фільтрів і бака для води.

Установка дати та часу
За допомогою кнопок ВВЕРХ і ВНИЗ
ВН виберіть пункт «НАСТРОЙКИ» і натис
тисніть кнопку

ОК.

У меню, виберіть пункт «НАСТРО
ТРОЙКА ДАТЫ ВРЕМЕНИ» і натисніть ОК.

За допомогою адміністративної
ної панелі, кнопок ВВЕРХ і ВНИЗ і ОК встанов
новіть поточну дату і час.

Кілька разів натиснувши кнопку
пку

ОТМЕНА перейдіть в головне меню
еню.

DETROX®
Налаштування інформації
ації користувача
За допомогою кнопок ВВЕРХ і ВНИЗ
ВН виберіть пункт «НАСТРОЙКИ» і натис
тисніть кнопку

ОК.

У меню, виберіть пункт «ИНФО
О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» і натисніть ОК

За допомогою адміністративно
вної панелі, кнопок ВВЕРХ і ВНИЗ і ОК введіть
вв
назву медичної
установи і відділення. При необх
еобхідності введіть прізвища користувачів.

Кілька разів натиснувши кнопку
пку

ОТМЕНА перейдіть в головне меню
еню.

Тестове включення
Готуючись до роботи необхідно
ідно виконати ряд нескладних дій, щоб пере
еревірити працездатність
пристрою для миття та дезінфек
фекції ендоскопів. Дані операції рекомендує
дується також проводити
після тривалого (понад місяць)
ь) періоду
п
простою апарату.
Зазначені роботи повинні проводитися
пр
тільки навченим персонало
налом після ретельного
ознайомлення з інструкцією.
1. Перевірте наявність рідин в б
баках. При наявності - злийте всі рідини
и з аапарату, в тому числі з
використанням зливних вентилів
тилів.
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2. Відкрийте замки бічних стіно
тінок пристрою для миття та дезінфекції ендоскопів
енд
за допомогою
ключа, що поставляється в комп
омплекті з апаратом і зніміть бічні стінки.
При проведенні подальшихх оп
операцій уважно стежте за правильною робо
роботою і відсутністю
протікання всередині Detro Wa
Wash. При виявленні протікання негайно при
припиніть роботу
апарату, усуньте несправність
ість і продовжуйте виконання операцій.
3. В ручному режимі наповніть
іть р
раковину водою і злийте її.
4. В ручному режимі продуйте
те ка
канали повітрям.
5. Проведіть цикл перевірки на ггерметичність.
6. Наповніть бак для готового дезінфектанту
де
водою
7. Наповніть бак для детергенту
нту водою
8. Наповніть бак для спирту водо
водою.
9. Проведіть цикл дезінфекціїії за програмою П01-GASTRO.
10. Злийте всі баки
11. Злийте залишки рідин через
рез зливні вентилі.
12. Наповніть бак для концентро
нтрованого дезінфектанту.
13. Проведіть процедуру самоде
одезінфекціі.
14. Закрийте бічні кришки.

DETROX®
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
АЦІЇ
Заправка
Перед початком експлуа
луатації пристрою DETROWASH (ДЕТРОВОШ)
ОШ) необхідно заповнити
баки відповідними рідинами.

Заповнення і злив бака для води
Заповнення бака для води
вод і його поповнення проводиться автом
томатично при включенні
пристрою DETROWASH (ДЕТРОВО
РОВОШ) або в міру необхідності. Слідкуйтее за тим, щоб кран подачі
води був відкритий при роботі
оті машини. При заповненні бака проводить
диться протибактеріальна
обробка водопровідної води
и зза допомогою ультрафіолету. Напрацюва
ювання ультрафіолетової
лампи не повинне перевищуват
увати 8000 годин. Інформацію про напрацюва
ювання УФ-лампи можна
контролювати в розділі меню
ОТЧЕТЫ

ВР
ВРЕМЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УФ

УФ-лампа є у наступних моделя
елях: 5002, 5005, 6002, 6003, 6005, 7002, 7005,
7005 8002, 8003, 8005.
Зливати воду з бака при нормальній експлуатації не потрібно.. Ре
Рекомендується зливати
воду тільки при технічному обсл
бслуговуванні, транспортуванні або тривалом
лому простої апарату.
Для зливу води перекри
крийте кран подачі води і в ручному режи
ежимі запустіть промивку
кілька разів, поки вода не закінч
кінчиться:
ПРОГРАММА

П01

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРОМЫВКА ВОДОЙ

Заповнення та злив бака
ка для спирту
Спирт у пристрої DETROW
ROWASH (ДЕТРОВОШ) використовується для
ля просушування каналів
ендоскопа після процесу дезінф
зінфекції та миття. Для заправки рекомендуєт
ується застосовувати 70%
етиловий спирт.
Заповнення бака для спирту
рту проводиться
таким чином:
1. Переконайтеся, що вентиль
иль зливу спирту
закритий.
діть в розділ
2. У головному меню перейдіть
БАКИ

ЗАПОЛ
ПОЛНИТЬ СПИРТ

При цьому пролунає звуковий
вий сигнал і на
екрані з'явиться напис
БАК СПИРТ НАПОЛНИТЬ
ИТЬ

ни спирту ALCOHOL, яка знаходиться з лівого
вого боку.
3. Відкрутіть кришку горловини

DETROX®
4. Заливайте спирт в бак, поки
ки н
не з'явиться напис
При цьому пролунає звуковий
й си
сигнал.

БАК СПИРТ ПОЛНЫЙ
ПО

Ємність бака складає близько
о5л
літрів (L).
Увага! Після звукового сигнал
гналу відразу припиніть заливку. Надлишок
шок може привести до
несправності апарату!
ни сспирту.
5. Закрутіть кришку горловини
Зливати спирт з бака при нормальній експлуатації не потрібно.. Ре
Рекомендується зливати
спирт тільки при технічному обсл
обслуговуванні, транспортуванні або тривало
алому простої апарату.
Для зливу спирту викор
користовуйте відповідний зливний вентиль
иль розташований знизу
передньої частини DETROWASH
SH (ДЕТРОВОШ).

1. Перед зливом підготуйте ємн
ємність об'ємом не менше 6 л (L) і помісті
істіть її поруч із зливним
вентилем.
2. Одягніть на вентиль зливну
ну трубку,
т
що поставляється в комплекті з ап
апаратом, другий кінець
трубки помістіть в ємність.
3. Відкрийте зливний вентиль.
4. Дочекайтеся закінчення зливу
иву (це може зайняти деякий час).
5. Після закінчення зливу спирту
рту закрийте вентиль, зніміть зливну трубку,
ку, вимийте її і помістіть в
місце зберігання для використан
стання в подальшому.
ОБЕРЕЖНО! Спирт є легкозайм
займистою рідиною і може бути небезпечний
ний при попаданні в очі.
Дотримуйтесь заходів безпеки
еки!

Заповнення та злив бака
ка для детергенту
Детергент призначений
ий для видалення органічних залишківв з поверхні і з каналів
ендоскопу. Використовуєтьсяя для
дл проведення остаточного (передстерил
рилізаційного) очищення
(ПСО).
Поставляється в концентр
ентрованому вигляді.

DETROX®

УВАГА!
Детергенти різних
зних виробників можуть бути несумісні між
іж ссобою!
Це може пошкодит
дити пристрій DETROWASH (ДЕТРОВОШ) та ендоскоп!
Забороняється змішува
увати між собою детергенти різних типів або виробників.
При зміні типу детергенту злийте
зл
залишки попереднього і ретельно
но п
промийте бак для
детерген
ргенту, помпу та трубки подачі детергенту.

Заправка детергентом проводи
одиться у такому порядку:

1.

Переконайтеся, що
детергенту закритий.

вен
вентиль

зливу

2. У головному меню перейдіть
діть в розділ
БАКИ

ЗАПОЛНИТЬ ДЕТЕРГЕНТ
ДЕТ

При цьому пролунає звуковий
звук
сигнал і
на екрані з'явиться напис
БАК ДЕТЕРГЕНТ ПУСТОЙ

3. Відкрутіть кришку горловини
ни детергенту ENZIMATIK, яка знаходитьсяя по середині.
БАК ДЕТЕРГЕНТ
НТ ПОЛНЫЙ
П
4. Заливайте детергент в бак,, поки
по не з'явиться напис
При цьому пролунає звуковий
й си
сигнал. Ємність бака складає близько 5 літр
літрів (L).

Увага! Після звукового сигна
гналу відразу припиніть заливку. Надлишок
шок може привести до
несправності апарату!
5. Закрутіть кришку горловини
и детергенту.
йте концентрацію детергенту як описано нижч
ижче.
6. При необхідності налаштуйте
Зливати детергент з бака при
ри нормальній
н
експлуатації не потрібно.. Ре
Рекомендується зливати
детергент тільки при зміні типу детергенту, технічному обслуговуванні,
нні, транспортуванні або
тривалому простої апарату.
ористовуйте
Для зливу детергенту викори
відповідний
зливний
вентиль
розташований внизу передньої
ньої частини
DETROWASH (ДЕТРОВОШ).
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1. Перед зливом підготуйте ємн
ємність об'ємом не менше 6 л (L) і помісті
істіть її поруч із зливним
вентилем.
2. Одягніть на вентиль зливну
ну трубку,
т
що поставляється в комплекті з ап
апаратом, другий кінець
трубки помістіть в ємність.
3. Відкрийте зливний вентиль.
4. Дочекайтеся закінчення зливу
иву (це може зайняти деякий час).
5. Закрийте вентиль зливу.
6. Заповніть бак для детергенту
нту водою з метою промивки бака, повторіть
іть сслив.
7. Після закінчення закрийте
те вентиль,
в
зніміть зливну трубку, вимийте
йте її і помістіть в місце
зберігання для використанняя в п
подальшому.

Налаштування концентра
трації детергенту
DETROWASH (ДЕТРОВОШ
ОШ) є машиною відкритого типу і можее бу
бути налаштований для
використання практично з бу
будь-яким засобом для остаточного (передстерилізаційного)
(п
очищення гнучких ендоскопів.
ів. Для
Д настройки концентрації детергентуу ско
скористайтеся таблицею
в Додатку або розрахуйте кількіс
ькість концентрованого детергенту самостійн
тійно.
Для підтвердження (валідації)
(ва
правильності розрахунків скор
скористайтеся тестовими
смужками, що поставляються
ся виробником
в
детергенту. Ми рекомендуєм
уємо вести лист валідації
за формою, наведеною в Додатк
датку.
нної якості очищення в DETROWASH (ДЕТРОВОШ)
(Д
детергент
Для підтримки незмінн
готується (розбавляється) безпо
зпосередньо перед використанням і післяя еекспозиції утилізується.
За рахунок одноразового викор
икористання детергенту повністю виключаєть
ається вплив «людського
фактора» і практично до нуляя зн
знижується ризик повторної контамінації.
Кількість використовува
вуваного концентрованого детергенту вводиться в пам'ять
DETROWASH (ДЕТРОВОШ) окре
кремо для кожної з програм. Детально
о п
про це див. у розділі
«Налаштування»

Заповнення бака для дезінф
зінфектанту
У пристрої
дезінфектантів:

DETROWAS
WASH

(ДЕТРОВОШ)

передбачено

викори
ористання

трьох

типів

1. Готовий дезінфектант, який
кий поставляється виробником у готовому
му вигляді або готується
користувачем самостійно для
ля використання його в машині. Дезін
езінфектант може бути
одноразовим, одноденним або тривалого використання.
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2. Готовий дезінфектант багато
гаторазового застосування (одноденний або багатоденний), який
поставляється в концентрованом
аному вигляді, змішується в машині в відповід
овідності до встановлених
параметрів.
3. Концентрований дезінфектан
ктант одноразового застосування, який готує
тується (розбавляється) в
машині безпосередньо перед
д ви
використанням і після однократного викори
ористання утилізується.

Заповнення бака готовим
им дезінфектантом
д
Увага! При заливці дезінфек
нфектанта дотримуйтесь заходів безпеки,
ки, які запропоновані
виробником дезінфектанту!

Для заповнення бака гото
готовим до застосування дезінфектантом
том виконайте наступну
послідовність операцій:
стрій DETROWASH (ДЕТРОВОШ) налаштован
ований на використання
1. Переконайтеся, що пристрі
відповідного дезінфікуючого зас
засобу.
ПРОГРАММА

П01-GASTRO

НАСТРОЙКИ

ТИП ДЕЗСРВА

2. Переконайтеся, що бак для
ля дезінфектанту порожній. При необхідност
ості злийте дезінфектант,
як описано нижче.
3. Переконайтеся, що вентильь зливу
зл
дезінфектанту закритий.
4. Залийте необхідну кількість
ть д
дезінфектанту в раковину. Максимальний
ний рівень дезінфектанту
15 літрів (L).
ПРОГ
РОГРАММА
П01-GASTRO
ЗАПРАВИТЬ ДЕЗСРВО
5. Перейдіть в меню:
і виберіть
Після цього ви побачите по індикатору
інди
дезінфектанту, як рідина надходит
одить в ємність для нього.
Уважно стежте за рівнем дезінф
зінфектанту. При ризику переповнення залиш
лишок дезінфектанту буде
злитий автоматично в каналізац
ізацію.

истрій DETROWASH (ДЕТРОВОШ) автоматично
ично проведе продування
6. Після заповнення бака, пристр
раковини і шлангів повітрям.. Дочекайтеся
До
закінчення продувки.

DETROX®
Заповнення і злив бака для концентрованого дезінфектанту
нту
УВАГА!
Дезінфектанти різ
різних виробників можуть бути несумісні
ні між
м собою!
Це може привести до непр
еправильної обробки і пошкодити репроце
цесор і/або ендоскоп!
Забороняється змішуват
увати між собою дезінфектанти різних типів
пів або виробників.
При зміні типу дезінфектан
ктанта злийте залишки попереднього і ретел
етельно промийте бак,
помпу конц
онцентрованого дезінфектанта і трубки подачі.
под

Для заповнення бака
ка для концентрованого дезінфектанту
ту виконайте наступну
послідовність операцій:
1. Переконайтеся, що венти
ентиль зливу
концентрованого дезінфікуючо
ючого засобу
закритий.
2. Перейдіть в меню
БАКИ
ЗАПОЛНИТЬ КОНЦ
Ц ДЕЗСР-ВО
При цьому пролунає звуковий
ий ссигнал і на
екрані з'явиться напис:
БАК КОНЦ ДЕЗСРВО ПОЛНЫЙ
ЫЙ
3.
Відкрутіть
кришку
горловини
концентрованого
дезінфекта
ктанту,
яка
знаходиться з правого боку.
БАК КОНЦ
К
ДЕЗСРВО ПОЛНЫЙ
4. Заливайте дезінфектант в бак, поки не з'явиться напис
При цьому пролунає звуковий
й си
сигнал. Ємність бака складає близько 5 літр
літрів (L).

Увага! Після звукового сигнал
гналу відразу припиніть заливку. Надлишо
ишок може привести до
несправності апарату!
5. Закрутіть кришку горловини
и ко
концентрованого дезінфектанту.
6. При необхідності налаштуйте
йте концентрацію дезінфектанту як описано
но н
нижче.
Зливати концентрований дезін
езінфектант із бака при нормальній експ
ксплуатації не потрібно.
Рекомендується зливати концентрат
конц
тільки при зміні типу дезінф
езінфектанту, технічному
обслуговуванні, транспортуванн
анні або тривалому простої апарату.
Для зливу концентров
трованого дезінфектанту
використовуйте відповід
відний зливний вентиль
розташований внизу
зу передньої частини
DETROWASH (ДЕТРОВОШ)
ОШ).

DETROX®
1. Перед зливом підготуйте ємн
ємність об'ємом не менше 6 л (L) і помісті
істіть її поруч із зливним
вентилем.
2. Одягніть на вентиль зливну
ну трубку,
т
що поставляється в комплекті з аапаратом, другий кінець
трубки помістіть в ємність.
3. Відкрийте зливний вентиль.
4. Дочекайтеся закінчення зливу
иву (це може зайняти деякий час).
5. Закрийте вентиль зливу.
6. Заповніть бак для концентров
трованого дезінфектанту водою з метою про
промивки бака, повторіть
слив.
7. Після закінчення закрийте
те вентиль,
в
зніміть зливну трубку, вимийте
йте її і помістіть в місце
зберігання для використанняя в п
подальшому.

Приготування багаторазо
разового дезінфектанту з концентрат
рату
Для заповнення бака дезінфектантом
дез
приготованим з концентрат
трату, виконайте наступну
послідовність операцій:
1. Переконайтеся, що концентро
нтрованого дезінфектанту досить

БАКИ

УРОВНИ БАКА

2. При необхідності долийте,, як описано вище.
стрій DETROWASH (ДЕТРОВОШ) налаштован
ований на використання
3. Переконайтеся, що пристрі
відповідного дезінфікуючого зас
засобу.
ПРОГРАММА

П01-GASTRO

НАСТРОЙКИ

ТИП ДЕЗСРВА

DETROX®
3. Внесіть дану цифру (в мл на 15 літрів води – mL/15L) в пам'ять
ть пристрою, послідовно
вибравши
ПРОГРАММА
П01-GASTRO
ПРИГОТОВИТЬ ДЕЗ
ЕЗ
НАСТРОЙКИ
Для внесення значень використо
истовуйте адміністративну панель, кнопки ВВЕРХ,
ВВ
ВНИЗ і ОК.

4. Введені дані збережуться
ься автоматично. Дані значення використ
ристовуються в пристрої
DETROWASH (ДЕТРОВОШ) дляя приготування
пр
одноразового дезінфектанту
нту із концентрату.

Злив бака для дезінфектан
танту
Для зливу дезінфектанту із бака
ака виконайте наступні операції:
1. У головному меню виберіть

ПРОГРАММА

П01-GASTRO

СЛИТЬ ДЕЗСРВО

2. Дочекайтеся закінчення робот
оботи пристрою DETROWASH (ДЕТРОВОШ).
злий через відповідний зливний вентиль
иль розташований внизу
3. Залишки дезінфектанту злийте
передньої частини пристрою DETROWASH
DET
(ДЕТРОВОШ).

4. Перед зливом підготуйте ємн
ємність об'ємом не менше 5 л (L) і помісті
істіть її поруч із зливним
вентилем.
5. Одягніть на вентиль зливну
ну трубку,
т
що поставляється в комплекті з ап
апаратом, другий кінець
трубки помістіть в ємність.
6. Відкрийте зливний вентиль.
7. Дочекайтеся закінчення зливу
иву (це може зайняти деякий час).
8. Закрийте вентиль зливу.
Після закінчення закрийте вентиль,
вен
зніміть зливну трубку, вимийте
те її і помістіть в місце
зберігання для використанняя в п
подальшому.

DETROX®
Використання одноразовог
ового дезінфектанту із концентрату
ату
При використанні однор
норазового дезінфектанту, що готується пристроєм
пр
DETROWASH
(ДЕТРОВОШ) автоматично, не потрібне заповнення бака для дезінф
зінфектанту. Всі операції
виконуються без участі персонал
оналу. У відповідальність персоналу входить
ить своєчасне поповнення
бака концентрованим дезінфект
фектантом. При недостатній кількості концен
центрату в баку програма
пристрою видає відповідне попе
опередження «БАК КОНЦ ДЕЗСРВО ПУСТОЙ
ОЙ».
Налаштування для використання
ання одноразового дезінфектанту виконуютьс
ться одноразово.
1. Налаштуйте репроцессор
сор на використання відповідного
ПРОГРАММА -> П01-GASTRO ->> НАСТРОЙКИ -> ТИП ДЕЗСРВА

дезі
дезінфекційного

засобу:

2. Виберіть КОНЦЕНТРАТ

3. Налаштуйте концентрацію як о
описано нижче.

Налаштування концентра
трації дезінфектанту
При використанні конц
онцентрованого дезінфектанту необхідно
о н
налаштувати кількість
дезінфектанту, що подається в бак,
б для розведення водою.
Для настройки концент
ентрації дезінфектанту скористайтеся табл
аблицею в Додатку або
розрахуйте кількість концентров
трованого дезінфектанту самостійно.
Для підтвердження (валідації)
(ва
правильності розрахунків скор
скористайтеся тестовими
смужками, що поставляютьсяя виробником
ви
використовуваного дезінфектан
ктанту.
Ми рекомендуємо вести
сти лист валідації за формою, наведеною в Додатку.
До
1. Ознайомтеся з інструкцією виробника
ви
дезінфектанту, щоб встановити
ти ск
скільки дезінфектанту в
мілілітрах (mL) потрібно на 1 літр (L) води.
2. Розрахуйте кількість на 15 літр
літрів (L).

DETROX®
3. Внесіть дану цифру (в мл на 15 літрів води (mL/15L)) в пам'ять
ть пристрою, послідовно
вибравши ПРОГРАММА -> П01-GASTRO
П01
-> ПРИГОТОВИТЬ ДЕЗ -> НАСТР
АСТРОЙКА. Для внесення
значень використовуйте адмініс
іністративну панель, кнопки ВВЕРХ, ВНИЗ і ОК.
ОК

4. Введені дані збережуться
ься автоматично. Дані значення використ
ристовуються у пристрої
DETROWASH (ДЕТРОВОШ) дляя приготування
пр
одноразового дезінфектанту
нту із концентрату.

Злив бака для дезінфектан
танту
Для зливу дезінфектанту із бака
ака виконайте наступні операції:
1. У головному меню виберіть ПРОГРАМА
П
-> П01 - GASTRO -> ЗЛИТИ ДЕЗС
ЕЗСРВО
2. Дочекайтеся закінчення робот
оботи пристрою.
3. Залишки дезінфектанту злийте
злий через відповідний зливний вентиль,
иль, розташований внизу
передньої частини пристрою.

4. Перед зливом підготуйте ємн
ємність об'ємом не менше 5 л (L) і помісті
істіть її поруч із зливним
вентилем.
5. Одягніть на вентиль зливну
ну трубку,
т
що поставляється в комплекті з ап
апаратом, другий кінець
трубки помістіть в ємність.
6. Відкрийте зливний вентиль.
7. Дочекайтеся закінчення зливу
иву (це може зайняти деякий час).
8. Закрийте вентиль зливу.
вен
зніміть зливну трубку, вимийтее її та помістіть в місце
Після закінчення закрийте вентиль,
зберігання для використанняя в п
подальшому.

DETROX®
Налаштування
Створення та налагоджен
ження програм користувача
У пристрої DETROWA
WASH (ДЕТРОВОШ) закладена можли
жливість індивідуально
запрограмувати 12 програм.. Па
Параметри циклу можуть бути гнучко налаш
алаштовані користувачем.
Налаштування дозволяють самостійно
сам
вибрати і продовжити будь
дь-який з етапів циклу:
промивка водою, промивання
ня д
детергентом, витримка в дезінфектанті,
ті, п
продування спиртом та
продування повітрям. В середн
едньому час циклу становить від 20 до 60
0 хв
хвилин (min) і залежить
від використовуваних дезінфікую
ікуючих засобів.
Загальний вигляд циклу обробки
обки:
1
Вода 1
Попередн
є миття
1
Повітря

2
Детергент

2
Повітря

3
Во 2
Вода
М
Мийка
во
водою

4
Дезінфект
ант

3
Повітря

4
Повітря

5
Вода 3
Мийка
водою

6
Спирт

5
Повітр
вітря

6
Повітря

RO та П02-KOLON користувач може налаш
лаштувати самостійно, в
Програми П01-GASTRO
залежності від умов експлуатаці
тації і вимог лікувального закладу.
Інші програми також мож
можна налаштувати самостійно, в залежності
ості від умов експлуатації і
вимог лікувального закладу.
Для зміни параметрів програми
ми виконайте наступну послідовність операц
рацій:
1. З головного меню виберіть
ть п
послідовно ПРОГРАММА -> П01 - П12 ->> НАСТРОЙКИ, де П01 П12 програми, параметри якої
ої Ви
В збираєтеся налаштувати.
2. Введіть пароль, який вам вида
видасть сервісний інженер при початковій інст
інсталяції апарату.

DETROX®
3. Виберіть і встановіть тип
п д
дезінфектанту, який використовується,
я, ГОТОВ К ИСПОЛЬЗ багаторазовий засіб, КОНЦЕНТР
НТРАТ - одноразовий засіб, автоматично приг
риготовлений в машині із
концентрату.
4. При необхідності виберіть
ріть пункт НАЗВАНИЕ ПРОГРАММИ, зада
адайте назву програми,
використовуючи адміністративн
ивну панель, кнопки ВВЕРХ, ВНИЗ та ОК.
5. Виберіть пункт УСТАНОВКА ПАРАМ
ПА
6. У меню, яке відкрилося,, виберіть
ви
один з пунктів, який хочете зм
змінити. Внесіть зміни,
використовуючи адміністративн
ивну панель, кнопки ВВЕРХ, ВНИЗ та ОК.

МОЙКА
ПРЕДВ МОЙКА

ЧЧ ММ СС
00 01 00

Найменування
операції

УВАГА!

Тривалість
операції

ВОЗД

ЧЧ ММ СС

00 00 15

Тривалість
продувки
повітрям після
операції

ДОЗК
ЗК

ПВ

Л

МЛ
1

0

Доза
концентрату,
ту,
мл Кількість
Кіль

Функція
не доступна

повт
повторів

Значення
ння «ДОЗК» для детергенту має бути зазначе
ачено
в мл на 15 л (mL/15L) і поділене на 10!

SH (ДЕТРОВОШ) встановлений тільки один
ин б
бак для дезінфектанту,
7. У вашій моделі DETROWASH
тому пункт БАК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ТСЯ повинен бути встановлений на значення
ня БАК 1.
8. Встановіть час використан
стання дезінфектанту, дотримуючись реко
екомендацій виробника
деззасобів: виберіть пункт ВРЕМЯ
ВРЕМ ИСПОЛ ДЕЗСРВА і внесіть відповідні
ідні дані, використовуючи
адміністративну панель, кнопки
пки ВВЕРХ, ВНИЗ і ОК.
9. Запишіть зміни в лист валідац
дації (див. Додаток).
10. Кілька разів натиснувши кноп
кнопку

вне меню.
ОТМЕНА, перейдіть в головне

DETROX®
Опис циклів
У пристрої DETROWASH
ASH (ДЕТРОВОШ) передбачено дванадц
адцять циклів обробки
ендоскопів. Для кожного циклу
клу ххарактерні особливості, описані далі.
Загальний вигляд циклу
лу обробки:
о
1
Вода 1
Попереднє
миття

2

3

4

5

Детергент

Вода 2
Мийка
водою

Дезінфектант

6

Вода
да 3
Мийк
ийка
водою
дою

1

2

3

4

Повітря

Повітр
вітря

Повітря

Повітря

Спирт

5

6

Повітря

Повітря

Користувач може налашт
аштувати самостійно, в залежності від умов
мов експлуатації та вимог
лікувального закладу. Налашт
аштування дозволяють змінити назву,, ссамостійно вибрати і
продовжити будь-який з етапів
пів циклу:
ц
промивка водою, промивання дете
детергентом, експозиція в
дезінфектанті, продування спирт
пиртом і продування повітрям.

Звичайна програма
1
Вода 1
Попереднє
миття

2

3

4

5

Детергент

Вода 2
Мийка
водою

Дезінфектант

6

Вода
да 3
Мийк
ийка
водою
дою

1

2

3

4

Повітря

Повітр
вітря

Повітря

Повітря

Спирт

5

6

Повітря

Повітря

Коротка програма
1
Вода 1
Попереднє
миття

2

3

4

5

Детергент

Вода 2
Мийка
водою

Дезінфектант

6

Вода
да 3
Мийк
ийка
водою
дою

1

2

3

4

Повітря

Повітр
вітря

Повітря

Повітря

Спирт

5

6

Повітря

Повітря

Коротка програма + спирт
ирт
1
Вода 1
Попереднє
миття

2

3

4

5

Детергент

Вода 2
Мийка
водою

Дезінфектант

6

Вода
да 3
Мийк
ийка
водою
дою

1

2

3

4

Повітря

Повітр
вітря

Повітря

Повітря

Спирт

5
Повітря

6
Повітря

DETROX®
Програма 1

Звичайна
йна програма - у цьому циклі виконуєть
ується промивка водою,
детерген
гент, промивка водою, дезінфектант, промив
мивка водою, продування
спиртом
ом і продування повітрям. Продування спир
спиртом після дезінфекції
високого
ого рівня сприяє швидшому осушенню
ню каналів ендоскопа.
Налаштув
штування можуть бути змінені користуваче
вачем. Вони дозволяють
самостійн
стійно вибрати і продовжити будь-який з етап
тапів циклу.

Програма 2

Коротка
тка програма - у цьому циклі виконуєть
ується промивка водою,
дезінфек
фектант, промивка водою і продування повітрям.
по
Налаштування
можуть
ть б
бути змінені користувачем. Вони дозволяю
ляють самостійно вибрати
і продовж
овжити будь-який з етапів циклу.

Програма 3

Коротка
тка п
програма + спирт - в цьому циклі виконує
онується промивка водою,
дезінфек
фектант, промивка водою, продування спиртом
сп
і продування
повітрям
рям. Налаштування можуть бути змінені
ені користувачем. Вони
дозволяю
ляють самостійно вибрати і продовжити будь
удь-який з етапів циклу.

Програма 4 –
Програма 12

Програми
ами з 4 по 12 - можуть бути налаштован
вані користувачем. Вони

Ручне керування

В ручном
ному режимі окремо доступні наступні фун
функції: промивка водою,

дозволяю
ляють самостійно вибрати і продовжити будь
удь-який з етапів циклу.

детерген
гент, дезінфектант, спирт, сушка повітрям,, сл
слив з раковини, слив з
бака, а також
та
можливість встановити необхідний
й ча
час цих операцій.

Цикл
самодезінфекціі

Натиснувши кнопку

Рекоменд
ендується виконувати цей цикл щокварталь
тально або відповідно до
регламен
менту ЛПЗ.

ОТМЕН
МЕНА під час циклу одноразово перейдіть
діть в режим паузи, для

продовження роботи даного цик
циклу натисніть кнопку ПУСК
Дворазове натискання на кнопку
опку

ОТМЕНА перерве цикл обробки.

DETROX®
Етапи циклу
Етап промивання
В ході циклів, що вклю
ключають етапи промивання, пристрій DETR
DETROWASH (ДЕТРОВОШ)
заповнює резервуар водою і ав
автоматично вприскує миючий засіб в резе
езервуар через внутрішні
канали ендоскопа.
Зовнішня поверхня ендос
доскопа також омивається розведеним розч
озчином миючого засобу.
Якщо у ендоскопа, є внутрішні
ні канали,
к
миючий розчин подається через
ез ці
ц канали. Потім апарат
зливає розчин миючого засоб
собу, одночасно в резервуар для повної
ної промивки ендоскопа
циклічно подається очищена вода.
вод В кінці стадії промивання канали проду
родуваються повітрям для
видалення надлишку води.

Етапи дезінфекції
Дезінфекція високого рівня
рів або стерилізація забезпечується за допомогою
до
обробки всіх
каналів ендоскопа і зовнішніх
ніх поверхонь дезінфікуючим розчином. На початку даного етапу
дезінфікуючий засіб наповнює
ює раковину до рівня необхідного для по
повного занурення всіх
частин ендоскопа. Дезінфікуюч
уючий засіб подається через канали ендо
ндоскопа, під’єднанні за
допомогою конекторів до роз
роз'ємів/портів пристрою. Вміст камери
и ззамочується протягом
періоду часу, встановленого дл
для обраного циклу (мінімум 5 хвилин). Кришка
Кр
камери під час
циклу щільно закрита, забезпеч
зпечуючи захист від парів випаровування де
дезінфікуючого засобу в
повітряне середовище мийної
ої кі
кімнати та контакту персоналу з дезінфекта
ектантом.

Після закінчення часу замочування
зам
насоси апарату викачують дезі
дезінфікуючий засіб назад
до відповідного баку. Після ет
етапу дезінфекції для промивання ендоск
оскопа використовується
фільтрована вода. Пристрій DETROWASH
DET
(ДЕТРОВОШ) автоматично підр
ідраховує кількість днів і
пройдених циклів використання
ання дезінфікуючого засобу. При досягненні
енні граничного значення
днів з'являється попередження
ення. Дезінфікуючий засіб в цьому випадк
падку необхідно злити і
замінити.

Насоси, що знаходяться
ься всередині пристроїв DETROWASH (ДЕТР
ЕТРОВОШ), автоматично
створюють і контролюють пото
отоки тиску в каналах ендоскопів. При крит
критичному зниженні або
підвищенні тиску мийно-дезінфі
інфікуюча машина DETROWASH (ДЕТРОВОШ)
Ш) видає звуковий сигнал
і зупиняє цикл обробки, а на дис
дисплеї управління з'являється повідомлення
ення про помилку.

DETROX®
Тест дезінфектанту

Для перевірки ефективності дезі
дезінфектанту за допомогою тест-смужок:
1. З головного меню виберіть
іть п
послідовно ПРОГРАММА -> П01 - П12 -> ТЕСТ ДЕЗСРВО, де П01 П12 програма з відповідним
им їй баком, ефективність дезінфектанту
ту якого Ви збираєтеся
перевірити.
2. У раковину пристрою DETROW
ROWASH (ДЕТРОВОШ) набереться невелика
ка ккількість дезінфектанту
необхідного для перевірки йог
його ефективності. Кришка раковини під
д ча
час цієї перевірки буде
розблокована, оператор мож
може перевірити мінімальну ефективну
ну концентрацію (МЕК)
дезінфікуючого засобу, відкривш
ривши кришку і опустивши тест-смужку в дезінфікуючий
дезі
засіб, який
заповнив камеру. Пристрій DETROWASH
D
(ДЕТРОВОШ) рекомендуєє п
перевіряти мінімальну
ефективну концентрацію дезінф
зінфікуючого засобу при кожному циклі ДВP або стерилізація.
3. Після закінчення перевірки
рки ефективності дезінфектанту, програма
ма зіллє вміст раковини
пристрою назад в цей же бак.

Продування повітрям
В кінці етапу дезінфекці
екції і після остаточної промивки апаратт пр
прокачує повітря через
підключені канали ендоскопа
па протягом
п
заданого часу. У даній операц
рації повітря подається в
канал ендоскопа для видаленн
ення з його просвіту рідини. Дана операція
ція зазвичай виконується
автоматично під час проведенн
ення циклу, але може також бути проведена
дена і самостійно. Під час
продування повітрям використо
стовується стиснене повітря від вбудованого
ого в апарат компресора.

Продування спиртом
Продування спиртом вик
використовується для прискорення висихан
хання каналів ендоскопа.
Для циклів, що включаютьь продування
п
спиртом, після остаточної
ої п
промивки в кожен з
підключених каналів ендоско
скопа подається 70% ізопропіловий або етиловий спирт за
допомогою продувки повітря
ітрям. Залежно від правил конкретного
ого медичного закладу
продування спиртом можна не п
проводити.

DETROX®
Обробка ендоскопів в авто
втоматичному режимі
Перед початком роботи
ти обов'язково перевірте:
Підведення води
Наявність детергенту
нту
Наявність дезінфекта
ктанту
1. Натисніть кнопку включення
ння на передній стінці пристрою. Цей пристрій
при
увімкнеться, на
дисплеї висвітиться головне мен
меню.

2. Переконайтеся, що ковпачок
ок вирівнювання
в
тиску на ендоскопі знятий.
й.

3. Щільно закрийте всі захисні
сні ккришки на ендоскопі з метою запобіганн
ання потрапляння рідини
всередину і захисту електронних
них роз'ємів.
4. Розмістіть ендоскоп в раковин
вині.
5. Якщо тест на герметичність
ість не проводився раніше, проведіть тестт на
н герметичність (див.
відповідний розділ).
6. Приєднайте до каналів ендо
ндоскопа трубки подачі рідини. Порядокк пі
підключення вказано в
інструкції до ендоскопу, коне
онектори для підключення конкретних мо
моделей ендоскопів в
комплект пристрою не входять
ть і можуть поставлятися за окремим запитом
итом.

DETROX®

ЗАУВАЖЕННЯ:

Перед підключенням
підк
каналів ендоскопа до адаптері
терів пристрою DETROWASH
(ДЕТРОВОШ
ВОШ), необхідно попередньо механічно очисти
истити канали ендоскопа від
забруднень
нень.
Очищуйте
йте поверхню
п
ендоскопа від виділень та крові
ві відразу
в
після обстеження.
Канал біопсії
біоп прочищайте щітками (використовуйте
те щ
щітки, що поставляються
виробнико
иком ендоскопа).

7. Закрийте кришку. При необх
обхідності можна зупинити цикл натиснувш
увши кнопку ОТМЕНА на
панелі управління. Також цикл
кл б
блокується автоматично при відкритті криш
ришки.
8. Виберіть відповідну програму
раму і запустіть її. Для цього послідовно нати
натисніть ПРОГРАММА ->
П01 ... П12 -> ПУСК
9. Всі стадії процесу відображаю
жаються на дисплеї:

DETROX®
10. Після закінчення циклу репроцессор
ре
подасть звуковий сигнал і на
н екрані висвітиться
повідомлення про успішне закін
акінчення.

11. При необхідності роздрукуйт
куйте звіт і вклейте його в журнал контролю
лю д
дезінфекцій. ПРИНТЕР
ДАТА -> ПОСЛЕДНЯЯ ОПЕРАЦИЯ
ЦИЯ
12. Від'єднайте трубки від ендос
доскопа.
13. Вийміть ендоскоп з машини
ни і помістіть його в місце зберігання.

DETROX®
Робота пристрою DETROW
ROWASH (ДЕТРОВОШ) в ручному режим
жимі
Крім автоматичного режимуу в пристрої DETROWASH (ДЕТРОВОШ) передбачена
пер
можливість
виконання в ручному режиміі на
наступних функцій:

1. Промивання водою
2. Промивання детергентом
3. Замочування в дезінфектанті
нті
4. Продування спиртом
5. Продування повітрям
6. Злив рідини із раковини
7. Злив дезінфектанту із баку
8. Тест на герметичність

Промивання водою
Для промивання водою
ю в ручному режимі натисніть послідовно ПРОГРАМА
ПР
-> ПО1...П12
-> РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -> ПРОМ
РОМЫВКА ВОДОЙ . При цьому почне виконува
нуватися промивка водою
відповідно до параметрів, встан
тановлених у вибраній програмі.

Промивання детергентом
ом
Для промивання детерге
ергентом в ручному режимі натисніть послід
слідовно ПРОГРАММА ->
ПО1...П12 -> РУЧНОЕ УПРАВЛЕ
ВЛЕНИЕ -> ПРОМЫВКА ДЕТЕРГ . При цьому
ому почне виконуватися
промивка детергентом відповідн
відно до параметрів, встановлених у вибраній
аній програмі.

Замочування в дезінфекта
ктанті
Для замочування в дезінф
зінфектанті в ручному режимі натисніть послі
ослідовно ПРОГРАММА ->
ПО1…П12 -> РУЧНОЕ УПРАВЛЕН
ЛЕНИЕ -> ПРОМЫВКА ДЕЗСРВО . При цьому
ому почне виконуватися
замочування в дезінфектантіі від
відповідно до параметрів, встановлених у ви
вибраній програмі.

Продування спиртом
Для продувки спиртом
м в ручному режимі натисніть послідовно ПРОГРАММА
ПРО
-> ПО1…П12
-> РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -> СПИРТ
СП
. При цьому почне виконуватися
ися продування спиртом
відповідно до параметрів, встан
тановлених у вибраній програмі.

DETROX®
Продувка повітрям
Для продувки повітрям
м в ручному режимі натисніть послідовно ПРОГРАММА
ПРО
-> ПО1…П12
-> РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -> ВОЗДУХ
ВО
. При цьому почне виконуватися
ся продування повітрям
відповідно до параметрів, встан
тановлених у вибраній програмі.

Злив рідини з раковини
Для зливу залишків рідин
ідини з раковини натисніть послідовно ПРОГР
РОГРАММА -> ПО1…П12 ->
РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -> СЛИТЬ
ИТЬ С РАКОВИНЫ . При цьому залишки ріди
ідини з раковини будуть
злиті в каналізацію.

Злив з бака дезінфектанту
нту
Для зливу рідини з бака
ка дезінфектанту
д
натисніть послідовно ПРОГР
РОГРАММА -> ПО1…П12 ->
РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -> СЛИТЬ С БАКА . При цьому рідина з бака дезінфект
фектанту буде перекачана
в раковину, а потім злита в кана
каналізацію. Відмінність від функції СЛИТЬ ДЕЗСРВО
ДЕ
полягає в тому,
що після зливу дезінфектантуу проводиться
пр
ополіскування раковини водою
дою.

Тест на герметичність
Тест на герметичністьь (витік)
(в
рекомендується проводити після
ля ккожного використання
ендоскопа, фіброскопа. Він мож
може проводитися як спеціальними засобам
бами (течешукачі), так і з
використанням пристрою DETRO
TROWASH (ДЕТРОВОШ).
При проведенні тесту на герметичність з використанням пристрою
трою, виконайте наступну
послідовність дій:
1. Відключіть ковпачок вирівнюв
нювання тиску на ендоскопі.

2. Щільно закрийте всі захисні
сні кришки на ендоскопі з метою запобіган
ігання потрапляння води
всередину і захисту електронних
них роз'ємів
3. Розмістіть ендоскоп в раковин
вині
4. Відкрийте сервісний відсік
ік і з'єднайте роз'єм, призначений для тесту
тест на герметичність, з
відповідним роз'ємом ендоскоп
копа за допомогою трубки, що входить в ком
комплект пристрою.

DETROX®
Увага! Конектор підключе
ючення до ендоскопу НЕ ВХОДИТЬ в компле
плект DETROWASH
(ДЕТРОВОШ
ОШ) і може поставлятися за окремим запито
итом.

5. З головного меню послідо
лідовно натисніть ТЕСТ НА ГЕРМЕТ -> ПУСК.
ПУ
Раковина почне
заповнюватися водою, а в ендос
доскоп буде подаватися повітря.
6. Під час тесту на герметичніс
чність, для того, щоб переконатися у відсу
ідсутності течі, необхідно
порухати робочу частину ендос
доскопа в різних напрямках і покрутити гвин
гвинти вигину дистальної
частини ендоскопа до упоруу в обидві сторони. У разі виявлення регул
егулярної появи пухирців
повітря протягом всього тесту
ту перевірки
пе
герметичності продовжувати дез
дезінфекцію заборонено!
Ендоскоп потребує ремонту!! По
Поява невеликої кількості бульбашок з кан
каналів протягом першої
хвилини може бути наслідком
м ввидавлювання повітря водою і не свідчить
ить про розгерметизацію.
Тест на герметичність оцінюєтьс
ється протягом 5-и хвилин.

7. Після закінчення тесту від'єдн
'єднайте трубку перевірки на герметичність,
ть, п
приберіть її в сервісний
відсік.

УВАГА!
Перед тим, як виймат
мати роз'єми, дочекайтеся сигналу про
ро закінчення тесту на
герметичність. Процедур
едура відключення при невирівняному тиску
тиск може привести до
пошкодження ендоскопу
копу!

DETROX®
Додаткові функції
Документування процесу
есу дезінфекції
д
Після закінчення проце
оцедури обробки ендоскопа результати
ти роботи автоматично
виводяться на вбудований прин
ринтер. У виданому звіті вказується склад
д і тривалість процесів, а
також дата і час початку та закін
акінчення. Крім того, репроцессор дозволяє
яє п
повторно роздрукувати
звіти за останні 12 циклів. Для
ля ц
цього з головного меню виберіть послідо
лідовно ПРИНТЕР ДАТА ->
ВЫБЕРИТЕ ОПЕРАЦИЮ .
Щоб вставити папір відкр
ідкрийте кришку принтера*.

Принтер

Сервісни
існий відсік

У принтері використовуєт
вується термопапір шириною 52 мм (mm).
* Термопринтер мають
ть наступні
н
моделі: 5004, 6001, 6002, 6003,
3, 6005,
6
7004, 8001, 8002,
8003, 8005

DETROX®
Система підігріву дезінфек
фектанту
Пристрій DETROWASH
H ((ДЕТРОВОШ) обладнаний системою під
підігріву дезінфектанту.
Регулятор температури мають
ть н
наступні моделі: 5003, 5005, 6001, 6003,
3, 6005,
6
7003, 7005, 8001,
8003, 8005.
Установка параметрів під
підігріву проводиться за допомогою регулят
улятора, розташованого в
сервісному відсіку. Контроль
оль температури дезінфектанту здійснюєт
юється через програму
ДРУГИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ -> ТЕМ-РА
ТЕМ
МОЙКИ. Температура встановлю
влюється відповідно до
рекомендацій виробника дезінф
зінфектанту, але не більше +50°С.

Регулятор
температури

УФ-лампа для додаткового
вого знезараження води
При заповненні бака пр
проводиться протибактеріальна обробкаа вводопровідної води за
допомогою ультрафіолету.. Тривалість
Т
роботи ультрафіолетовоїї лампи не повинна
перевищувати 8 000 годин. Інфо
нформацію про час використання УФ-лампи
пи м
можна контролювати в
розділі меню ОТЧЕТЫ -> ВРЕМЯ
МЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УФ.
Ультрафіолетова лампа
па є в наступних моделях: 5002, 5005, 6002,
2, 6
6003, 6005, 7002, 7005,
8002, 8003, 8005.

DETROX®
Система нейтралізаціїї дезінфектанту
дез
(опція)

SH (ДЕТРОВОШ) можливе використання хім
хімічних нейтралізаторів
У пристрої DETROWASH
для дезінфікуючих засобів.
Для нейтралізації антимі
тимікробної дії дезінфікуючого засобу різних
зних груп хімічних сполук
застосовують різні типи нейтр
ейтралізаторів згідно з інструкцією із зас
застосування або іншого
нормативного документа.
Для запуску даної функції
фун
натисніть послідовно ПРОГРАММА
МА -> П01-GASTRO ->
НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ .

Система фільтрації повітр
вітря (НЕРА фільтр)
Повітряний фільтр викор
користовується для видалення з повітря мікр
мікроорганізмів і дрібних
сторонніх часток.
Очищення багаторазового повіт
овітряного фільтра.
При необхідності НЕРА-фільтр промивають під сильним напором
ором проточної холодної
води без використання миючих
чих засобів. Його не слід терти щіткою, щоб
б не пошкодити.

DETROX®
Технічне обслуговуванняя та догляд
Обслуговування установки
овки
Планове технічне обслу
слуговування пристрою входить в обов'язк
в'язки користувача і має
проводитися регулярно.
Прості несправності мо
можуть бути виправлені власними силам
лами користувача, тому
необхідно кожні шість місяців
ів проводити профілактику і поточний
й ре
ремонт обладнання та
приладдя (перевірка герметично
ичності з'єднань, тощо).
В інших випадках ремон
монт повинен проводитися кваліфікованими
ми фахівцями, які мають
на це право. З метою прискор
корення процесу ремонту просимо в заявці
явці на ремонт вказувати
заводський номер і опис неспра
правності.

Щоденне технічне обслугов
уговування
Щоденне обслуговуванн
ання проводиться експлуатуючим персонал
оналом. У нього входять
зовнішній огляд, контроль про
протікань і щоденний догляд. Перед почат
очатком роботи огляньте
кабель живлення та підвідніі шл
шланги. При виявленні пошкоджень зверніт
рніться в сервісну службу.
Після закінчення роботи протріт
отріть м'якою тканиною поверхню пристрою
ою та раковину, видаліть
забруднення. Закрийте кран под
подачі води і вимкніть вилку з розетки.

Щотижневе технічне обсл
обслуговування
Щотижневе технічне обс
обслуговування включає в себе окрім щоде
оденного обслуговування
дезінфекцію поверхонь, огляд
яд внутрішніх з'єднань і очищення внутріш
трішнього багаторазового
фільтра дезінфікуючого засобу.
обу. Металеві і пофарбовані поверхні, кришку
кри
раковини зовні і
всередині потрібно протир
тирати тканиною, змоченою
дезінфікуючим засобом. Дезінфікуючий
Дез
засіб повинен
залишатися на поверхнях мініму
німум 20 хв (min) Для дезінфекції
можуть бути використаніі д
дезінфікуючі препарати, що
застосовуються в лікарні.
Для очищення багатораз
разового фільтра дезінфікуючого
засобу, виконайте наступні крок
роки:
1. Вимкніть пристрій DETROWA
OWASH (ДЕТРОВОШ) та вийміть
вилку з розетки.
2. За допомогою ключа, що
о поставляється в комплекті з
апаратом, відкрийте замки лівої
івої бокової стінки і зніміть її.

DETROX®
3. Підставте під фільтр невелику
ику ємність, щоб уникнути витоку рідини.
4. Рукою відкрутіть корпус фільтр
ільтра, зніміть його і вийміть сітчастий фільтру
ьтруючий елемент.

Корпус фільтра
Фільтруючий
елемент

ел
під струменем води. При си
сильному забрудненні
5. Промийте фільтруючий елемент
використовуйте м'яку щітку. Не ззастосовуйте великих зусиль, це може пош
пошкодити сітку фільтра.
6. Встановіть фільтруючий елем
лемент на місце, закрутіть кришку фільтра.
а. Н
Не застосовуйте зайвих
зусиль, це може пошкодити апарату.
апар
7. Огляньте внутрішню порожни
жнину пристрою на предмет патьоків рідин
дини, крапель, тощо. При
виявленні зверніться в сервісну
сну сслужбу.
8. Встановіть на місце ліву стінку
інку, закрийте замки.

Самодезінфекція
Автоматичну самодезінф
зінфекцію рекомендується проводити не рідше
рідш 1 разу на квартал.
Для проведення самодезінфекц
екціі з головного меню послідовно виберіть
іть ДРУГИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
-> САМОДЕЗИНФЕКЦИЯ -> ПУСК
ПУС . Для налаштування параметрів само
амодезінфекціі натисніть
ДРУГИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ -> САМОД
ОДЕЗИНФЕКЦИЯ -> НАСТРОЙКИ .

Обслуговування модуляя підведення
під
води
Обслуговування модуля
уля підведення води полягає у своєчасн
асній зміні фільтруючих
елементів. Корпус колб з про
прозорого матеріалу, призначений дляя ін
індикації забруднення
фільтруючих елементів. Заміна
іна п
повинна проводитися в міру забруднення
ння фільтрів, але не рідше
ніж 1 раз на 2 місяці. Рекоменду
ендується використовувати фільтруючі елемен
ементи 5 мікрон, 1 мікрон
або 0.2 мікрон. Перед заміною
ою фільтрів рекомендується скористатисяя кл
клапаном для скидання
тиску.

Щорічне технічне обслугов
уговування
Щорічне технічне обслуго
луговування включає в себе контроль парам
раметрів, заміну деталей,
що зношуються, тощо і має
ає проводитися тільки кваліфікованими
и іінженерами сервісної
організації.

DETROX®
Маркування, упаковка,, умо
умови транспортування
Пристрій DETROWASH (ДЕТРОВОШ)
(Д
можна транспортувати усіма
іма видами транспорту в
критих транспортних засобах
ах відповідно до правил перевезення ва
вантажів, що діють на
транспорті кожного виду.
Транспортне маркування
ння виконується з нанесенням маніпуляційн
ційних знаків «Обережно
крихке!», «Нічого не ставити!»,
!», «
«Верх».
Пристрій DETROWASH
H (Д
(ДЕТРОВОШ) при транспортуванні і збер
зберіганні стійкий до дії
температур від -50°С до +50°С
0°С і відносній вологості повітря не більше
ьше 90%, без утворення
конденсату, при атмосферному
ому тиску від 200 до 1500 кПа (kPa), вібрац
браційному навантаженні
частотою 10-55 Гц (Hz) при амплітуді
ам
зміщення 0,35 мм (mm), ударн
рному навантаженні при
прискоренні 10 G протягом 16
6 мс
м (ms).

Утилізація
Цей виріб не повинен роз
розглядатися як побутові відходи. Він повине
винен бути демонтований
та переданий до відповідного
ого пункту збору для утилізації електронн
онного обладнання. Для
отримання більш докладноїї ін
інформації про вторинну обробку цього
го ввиробу, зверніться до
місцевих органів влади.

DETROX®
Усунення несправностей
Несправність
Установка не включається

Не подається вода в
раковину

Не подається
дезінфектант

Можлива причина
не підключений
п
шнур живлення

Усунення
підключіт
ючіть шнур живлення до
електром
ромережі

виключено пристрій захисного
вик
відк
відключення
зак
закритий
кран подачі води

увімкніть
ніть УЗО.

засм
засмічений
фільтр подачі води

замініть
іть ф
фільтруючі елементи

нес
несправний
редуктор тиску

замініть
іть р
редуктор тиску

несправна помпа подачі води
нес
нед
недостатня
кількість
дез
дезінфектанту

замініть
іть п
помпу
додайте
те д
дезінфектант

помилка клапана або помпи
пом
дез
дезінфектанту

замініть
іть аабо полагодьте клапан
або помп
омпу тиску подачі
дезінфект
ектанту в канали
ендоскоп
копів
замініть
іть аабо полагодьте клапан
зливу
перевірте
ірте, полагодьте або
замініть
іть ссенсори води
перевірте
ірте, полагодьте або
замініть
іть д
датчик рівня

Дезінфектант подається в
раковину, але не
залишається в ній

помилка клапана зливу
пом
або
відм
відмова
сенсорів води

Дезінфектант подається,
але відбувається
переповнення раковини

несправність датчика рівня в
нес
рак
раковині

Не відбувається злив

Після дезінфекції
дезінфектант не
викачується із кювети
Під час перевірки
герметичності не
подається повітря

перевірте
ірте кран подачі води

помилка керуючої плати
пом
зли
зливна
труба забита

зверніться
іться в сервісну службу
перевірте
ірте зливну трубу і видаліть
бруд

нес
несправність
зливної помпи

перевірте
ірте, виправте або замініть
помпу

засмічений внутрішній фільтр
засм
пом
помилка
датчика рівня

промийте
йте фільтр
перевірте
ірте і замініть датчик рівня

пом
помилка
повітряної помпи

перевірте
ірте і полагодьте помпу
повітря
перевірте
ірте і замініть повітряний
клапан

нес
несправність
клапана повітря

Увага!
Під час перевірки та / або ремо
емонту відключіть шнур живлення з розетки
тки для вашої безпеки.
Слідкуйте, щоб вода не потрапл
апляла на плати та електричні компоненти.
ти. У разі потрапляння
води на електричні компоненти
енти або плати обов'язково просушіть їх пере
еред включенням.

DETROX®
Гарантія
Detro Healthcare Kimya Sanayi
ayi А.S, приймає на себе гарантійні зобов'яз
в'язання перед кінцевим
користувачем на термін 24 місяці від дати введення в експлуатаці
тацію, при використанні
дезінфікуючих та мийних засоб
асобів виробника. Всі умови використання
ня і гарантії повинні бути
описані в Договорі поставки това
товару з кінцевим користувачем.
Несправності з матеріалом,, з яякого виготовлений пристрій DETROWAS
ASH (ДЕТРОВОШ) або з
самим пристроєм DETROWASH
ASH (ДЕТРОВОШ), що виникли під часс ггарантійного терміну,
ремонтується безкоштовно.
Гарантією не покривається нас
наступні випадки, при яких ремонт або зам
заміна будуть платними
навіть під час гарантійного термі
ерміну:
1) Заміна витратних матеріалів.
ів.
2) Чищення апарату.
3) При несправності не в самому
ому апараті.
4) При несправності, що виникла
икла через неправильне поводження та догля
огляду за апаратом.
5) Несправності, що виникли під час пожежі, пошкодження під час ураган
агану, повені, землетрусі,
ударі блискавкою, війні та інших
ших форс-мажорних обставин.
Термін експлуатації пристрою
ю DETROWASH (ДЕТРОВОШ) становить 10
0 ро
років. Даний медичний
виріб забороняється використов
стовувати після дати закінчення терміну експлуатації,
екс
зазначеного
на упаковці.

Netice Tonbil ______________
Головний менеджер

DETROX®
Повна поштова адреса кінцевого
вого споживача:
Контактний телефон:
Контактна особа:

КОМУ: Сервісна служба
ба В
Вашого регіону
Місцезнаходження (юри
ридична адреса):
Поштова адреса:
Телефон факс:
E-mail:

РЕКЛАМАЦІЯ
Ця рекламація складена по прич
ричині

У зв'язку з вищевикладеним,, про
просимо Вас

ехнічного стану пристрою» на 1 аркуші.
Додаток: «Акт обстеження техні

Посада

П
Прізвище І.Б.

підпис, дата
ата
Місце
печатки

Виконавець:
тел:

DETROX®

АКТ
об
обстеження
технічного стану
пристрою для миття та дезінфекції
д
ендоскопів DETROWA
OWASH (ДЕТРОВОШ)
дата:
склав:
Ми, що нижче підписалися, комісія в ск
складі:

склали цей акт в тому, що пристрій для миття та дезінфекції ендоскопів DETROWASH
SH (ДЕТРОВОШ):
тел.:
виробництво:
продавець:

заводський
за
№
№:

введення в експлуатацію:

фа
фахівцями:

дата виготовлен
лення:
дата продажу:

технічне обслуговування здійснюється
ься фахівцями:
зовнішній вигляд, стан упаковки, компл
мплектність:

Характеристика технічного стану пристр
истрою для миття та дезінфекції ендоскопів DETRO
ETROWASH
(ДЕТРОВОШ):
На етапі введення в експлуатацію, в про
процесі експлуатації, використання в гарантійний
ний період,
використання в післягарантійний період
ріод (потрібне підкреслити) виявлено:

Висновок комісії:

Підписи осіб, які брали
али участь в обстеженні:
Місце
печатки

DETROX®

Талон на гарантійний ремо
емонт
УВАГА: Одним з обов'язкових умов збереження
ня гарантійних зобов'язань
заводом-виробником, після введення в експлуатац
атацію необхідно обов'язково
заповнити поля: «Фірма-установник», «Дата устано
тановки», «Майстер (підпис)».

Запо
аповнюється фірмою-продавцем
Пристрій для миття та дезін
езінфекції гнучких ендоскопів
торгової марки DETR
ETROWASH (ДЕТРОВОШ)
Модел
дель
Заводс
водський номер
Дата виготовлення
Запо
Заповнюється
фірмою-продавцем
Фірма
рма-продавець
Адрес
рес
фірми
ми-продавця
Телеф
лефон
фірми
ми-продавця
Дата продажу
Продав
одавець (підпис)

Печать
фірми-продавця
Запо
Заповнюється
фірмою-продавцем
Справний виріб в повному комплект
лекті отримав,
з умовами гарантії ознайомлений
й і згоден
з

Покупець
(ПІБ
ПІБ, підпис, дата)
Запо
Заповнюється
фірмою-продавцем
Відомості про встановлення
ня виробу
в
Фірма
рма-установник
Дата установки
Майст
стер (підпис)
Зап
Заповнюється
сервісною службою
Виконано роботи по усуненню несправн
равностей:

Адреса
реса сервісної
служби
ужби
Телефо
лефон сервісної
служби
ужби
Майсте
йстер (дата, підпис)
Власни
асник (підпис)

Друк сервісної
служби

DETROX®

Талон на гарантійний ремо
емонт
УВАГА: Одним з обов'язкових умов збереження
ня ггарантійних зобов'язань
заводом-виробником, після введення в експлуатац
атацію необхідно обов'язково
заповн
повнити поля: «Фірма-установник», «Дата установки»,
ки», «Майстер (підпис)».
Заповнюється фірмою-продавцем
Запо
Пристрій для миття та дезінфекції
дезі
гнучких ендоскопів
торгової марки DETR
ETROWASH (ДЕТРОВОШ)

Виріб
ріб
Модел
дель
Заводс
водський номер
Дата виготовлення

Запо
Заповнюється
фірмою-продавцем
Фірма
рма-продавець
Адрес
реса
фірми
и-продавця
Телеф
лефон
фірми
ми-продавця
Дата продажу
Продав
одавець (підпис)

Печать
фірми-продавця
Запо
Заповнюється
фірмою-продавцем
Справний виріб в повному комплект
лекті отримав,
з умовами гарантії ознайомлений
й і згоден
з

Покупець
(ПІБ
ПІБ, підпис, дата)
Запо
Заповнюється
фірмою-продавцем
Відомості про встановлення
ня виробу
в
Фірма
рма-установник
Дата установки
Майст
стер (підпис)
Зап
Заповнюється
фірмою-продавцем
Виконано роботи по усуненню несправн
равностей:

Адреса
реса сервісної
служби
ужби
Телефо
лефон сервісної
служби
ужби
Майсте
стер (дата, підпис)
Власни
сник (підпис)

Печатка сервісної
служби

DETROX®

Додаток
Технічні характеристики
Значення
Габаритні розміри, не більше, мм (mm)
Модуль підведення води, не більш
льше, мм (mm)
Тип електроживлення:

Діапазон
600×900×1080
1080
130×750×500
500
однофазне 220 ± 10% В (V), (50/60 Гц (Hz))
із заземленням

Максимальна
номінальна потужність

1800 Втт (W)
(W
Ємність баків

Вода, не менше, л (L)
15
Детергент, не менше, л (L)
5
Дезінфектант, не менше, л (L)
15
Концентрований дезінфектант,
5
не менше, л (L)
Водний розчин спирту, не менше,, л (L)
5
54
Діагональ камери укладання ендос
доскопів, не
менше, см (cm)
Діапазони дозування
Дезінфектант, мл (mL)
від 0 до 999
від 0 до 999
Детергент, мл (mL)
Водний розчин спирту, мл (mL)
від 0 до 999
Діапазо
пазон установки значень таймера
Промивання водою:
от «00:00:00» до «23
23:59:59»
Детергент:
от «00:00:00» до «23
23:59:59»
Дезінфектант:
от «00:00:00» до «23
23:59:59»
Продувка повітрям:
от «00:00:00» до «23
23:59:59»
Роз
Роз'єми
підключення в кюветі
Для одного ендоскопа
4 підключення
ення
Для двох ендоскопів
6 підключень
ень
Злив
Примусовий злив
1 підключення на задн
адній панелі
Зливний кран
5 підключень з лицьово
ового боку

DETROX®

Розрахунок дозування детерг
тергенту
%
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

мл на л (ml/l)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

%
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00

мл на л (ml/l)

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

%
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
10,00

мл на л (ml/l)

5
70
75
80
85
90
95
100

При використанні в Detro Wash
ash (ДетроВош) детергенту Detro Enzym (Детро
етро Ензім) виставляється
в програмі дозування - 80 мл (m
ml) на 1 цикл.

Розрахунок дозування конце
нцентрованого дезінфектанту

%
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

мл на 15л (ml/15l)

15
30
45
60
75
90
105
120
135
150

%
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0

мл на 15л (ml/15l)

225
300
375
450
525
600
675
750
825
900

%
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,
10,0
15,
15,0
20,
20,0

мл на 15л (ml/15l)

975
1050
1125
1200
1275
1350
1425
1500
2250
3000

DETROX®
Зразок листа валідації
Модель

DETROWASH (ДЕТРОВОШ)
ОШ)

Варіант виконання

ЛПЗ

Відділення

6005

Кабінет

Серійний номер

Відповідальний
ний

Дезінфектант

Тип

готове

конц. багаторазове

конц. одноразове

Концентрація, %
Термін використання, днів
МЕК перевірена

Кількість мл на 15л (ml/15l)
Детергент
П01

Концентрація, %
МЭК перевірена

Кількість мл на л (ml/l)

параметри програми

ЧЧ ММ СС

повітря
ЧЧ ММ СС

ДОЗК, мл (ml)

попередня мийка
детергент
мийка водою
дезінфектант
мийка водою
спирт

Дата

подпись

расшифровка

подпись

расшифровка

Дезінфектант

Тип

готове

конц. багаторазове

конц. одноразове

Концентрація, %
Термін використання, днів
МЕК перевірена

Кількість мл на 15л (ml/15l)
Детергент
П02

Концентрація, %
МЕК перевірена

Кількість мл на л (ml/l)

параметри програми

ЧЧ ММ СС

повітря
ЧЧ ММ СС

ДОЗК, мл (ml)

попередня мийка
детергент
мийка водою
дезінфектант
мийка водою
спирт

Дата

Дезінфектант
Тип

готове

конц. багаторазове

Концентрація, %
Термін використання, днів
МЕК перевірена

Кількість мл на 15л (ml/15l)
Детергент
Концентрація, %
П___

МЕК перевірена

Кількість мл на л (ml/l)

параметри програми

попередня мийка
детергент
мийка водою
дезінфектант
мийка водою

ЧЧ ММ СС

повітря
ЧЧ ММ СС

ДОЗК, мл (ml)

конц. одноразове

DETROX®

Відомі
омість готовності приміщення
ВІДОМІСТ
ІСТЬ ГОТОВНОСТІ ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ МОНТАЖУ
АЖУ
Найменування апарату

DETROW
ROWASH (ДЕТРОВОШ) _______

Дата:

Лікувальний заклад:
Адреса:
П. І. Б, посада відп. особи
Тел. / Факс
E-mail:

Бу ласка, заповніть усі поля.
Будь
Отримання обладнання:
Устаткування доставлено
Є порушення упаковки
Забезпечено складування в тепло
плому приміщенні
Забезпечено збереження обладна
аднання
Є можливість видалити сторонніх
нніх з місця монтажу
Підготовка кабінету
Визначено місце установки облад
ладнання
Ухил підлоги в місці монтажу відповідає
відп
вимогам
Встановлено євро-розетки на відстані
відс
не більше 1,5 м (m) від місця монтажу
Встановлено окремий кран холод
лодної води ¾ дюйма, відповідно до вимог
Висота зливу каналізації над рівне
івнем підлоги, см (cm)
Відстань зливу каналізації від місця
місц установки обладнання, м (m)
Тиск в системі водопостачанняя від
відповідає вимогам

□ так
□ так
□ так
□ так
□ так

□ ні
□ ні
□ ні
□ ні
□ ні

□ так
□ так
□ так
□ так

□ ні
□ ні
□ ні
□ ні

□ так □ ні

Заповненням цієї відомості готовн
товності Замовник підтверджує, що всі дані відп
відповідають дійсності і
заявляє, що готовий нести матеріальну
мат
відповідальність за помилковий
вий виклик фахівців і
відшкодувати витрати.
від Замовника

від Постачальника

М. П.

М.П.

Для виклику сервісної служби
служ виробника заповнений і підписаний прим
римірник відомості
необхідно
но вислати
в
на адресу постачальника обладнання
ння.

