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Przeznaczenie
Zestaw do dezynfekcji Desinset służy do prostej i bezpiecznej dezynfekcji:
• soczewek kontaktowych 
• głowic pomiarowych tonometru firmy HAAG-STREIT.

Bezpieczeństwo
OSTRZEŻENIE!
 • Zestaw do dezynfekcji Desinset nie został zdezynfekowany przez wysyłką i przed pierwszym użyciem 
należy go wyczyścić oraz zdezynfekować. 

 • Należy przestrzegać instrukcji użytkowania odpowiednich instrumentów oraz środka dezynfekcyjnego.

Przygotowanie zestawu do dezynfekcji Desinset
• Ściereczkę nasączyć środkiem czyszczącym.
• Usunąć wszystkie widoczne zabrudzenia.
• Środek czyszczący spłukać pod bieżącą wodą (przez ok. 30 – 60 sekund).

Dezynfekcja
• Dezynfekcja opisana poniżej odbywa się przy wykorzystaniu środka dezynfekcyjnego zawierającego alkohol, dopuszczo-

nego do dezynfekcji instrumentów. 
• Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybór środka. 
• W środku tym zanurzone zostaną wszystkie pojemniki. 
• Po upływie czasu działania, środek dezynfekcyjny zostanie usunięty z pojemników zgodnie z wytycznymi producenta i 

wszystkie elementy zostaną wypłukane pod bieżącą wodą, jakościowo zbliżoną do wody pitnej.
• Elementy składowe zestawu do dezynfekcji Desinset osuszyć za pomocą czystej, sterylnej i miękkiej ściereczki jedno-

razowej.

Wskazówki dotyczące dezynfekcji głowic pomiarowych 
oraz soczewek kontaktowych
Dezynfekcja niewielkiej liczby elementów:
• Elementy ułożyć tylko na dolnym poziomie podwójnego zestawu
• 600 ml roztworu
Dezynfekcja większej liczby elementów:
• Elementy ułożyć na obu poziomach
• 900 ml roztworu
• pływalne elementy umieścić na dole (głowice pomiarowe)
• W celu uzyskania informacji nt. tolerancji materiałów, skuteczności, stężenia oraz 

okresu zanurzenia środka dezynfekcyjnego:
Ü patrz instrukcja użytkowania producenta

Lista sprawdzonych środków dezynfekcyjnych: 
www.haag-streit.com
Numer zamówienia:
Zestaw do dezynfekcji 
Desinset V 
Głowice pomiarowe 
oraz soczewki kontaktowe 
7220127

Zestaw do dezynfekcji 
Desinset AT 
Głowice pomiarowe 
tonometru
7220128

Zestaw do dezynfekcji 
Desinset CG 
Soczewki kontaktowe
7220131

Tabela rozcieńczenia
Do przygotowania roztworu dezynfek-
cyjnego za pomocą koncentratu.

 6 ml 9 ml

 12 ml 18 ml

 18 ml 27 ml

1 %

2 %

3 %

4

600 ml 900 ml
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