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Krótkie wprowadzenie Dezynfekcja 
Głowica pomiarowa tonometru

Wyciąg z instrukcji firmy HAAG-STREIT dot. czyszczenia i 
dezynfekcji głowic pomiarowych tonometrów, szkieł kon-
taktowych oraz zestawu do dezynfekcyjnego Desinset.

ZAKAZ!
Nigdy nie stosować uszkodzonych głowic pomiarowych!

ÎÎ Jednorazowe rękawice zalecane (bezpieczeństwo osobiste).
1. Głowicę pomiarową zdjąć z uchwytu.
2. Czyścić przez 60 sekund pod bieżącą wodą, jeśli to konieczne 

zastosować środek czyszczący o obojętnym odczynie pH. (Do 
czyszczenia firma HAAG-STREIT poleca środek czyszczący 
Sekusept MultiEnzyme›, w stężeniu 2%)

ÎÎ Środek czyszczący spłukać bieżącą wodą! (60 sekund)
ÎÎ Powtórzyć procedurę czyszczenia, jeśli nadal są widoczne 

zabrudzenia.
3. Osuszyć za pomocą jednorazowej ściereczki nie pozostawiającej 

włókien.
ÎÎ Wizualnie sprawdzić czystość oraz brak uszkodzeń.

4. Wyczyszczoną głowicę pomiarową należy umieścić na plastikowej 
tacce zestawu dezynfekcyjnego Desinset.

5. Głowicę pomiarową zdjąć z plastikowej tacki i umieścić na dolnym 
poziomie plastikowego zestawu dezynfekcyjnego Desinset. 

ÎÎ Głowice pomiarowe nie powinny leżeć jedna nad drugą.

6. Sporządzić przynajmniej 600 ml roztworu do dezynfekcyjnego. 
(HAAG-STREIT zaleca Sekusept Forte S, o stężeniu 3%, czas 
działania 15 minut). 

ÎÎ Głowice pomiarowe należy całkowicie zanurzyć w roztworze 
dezynfekcyjnym!

7. Maksymalny czas działania bez naruszenia cech materiału:  
60 minut.

8. Plastikowy zestaw pozostawić do odcieknięcia i umieścić w innym 
naczyniu pomiarowym.

9. Na wkładzie plastikowym umieścić lejek. 
ÎÎ Zawartość płukać co najmniej 5 minut i maksymalnie 15 minut 

pod bieżącą wodą.

10. Wyjąć wkład plastikowy z głowicami pomiarowymi.
11. Głowice osuszyć pojedynczo za pomocą ściereczki jednorazowej.
12. Głowice pomiarowe przechowywać w zamkniętym pojemniku 

szklanym zestawu do dezynfekcji Desinset.

WSKAZÓWKA!
Środek do dezynfekcji należy wymienić w następujący sposób: 
ÎÎ w przypadku widocznych zabrudzeń 
ÎÎ raz dziennie lub zgodnie z wytycznymi producenta.

 • Lista środków dezynfekcji: www.haag-streit.com
 • HAAG-STREIT zaleca Desinset

ZAKAZ!
 • Dezynfekcja alkoholem
 • Czyszczenie acetonem
 • Dezynfekcja promieniowaniem UV
 • Sterylizacja parą lub tlenkiem etylenu
 • W temperaturze powyżej 60°C 
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