DESINFICERING AV
RINGDOSIMETERN MONORING®
Bruksanvisning

FULLSTÄNDIG METOD
Denna metod skall följas minst en gång vid dagens början och slut, enligt anvisningar från er
hygienansvarige.

Rengöringsbad
1. Sänk ned MONORING i ett dekontamineringsbad under 30 minuter.
Rengöringsbadets innehåll:
Rengöringsmedel/fördesinficeringsmedel.
MONORING

2. Borsta med kirurgisk borste.
3. Skölj med kallt filtrerat vatten.

Desinficeringsbad
Var noga med att bära sterila handskar vid hantering av ringen för desinficering.
1. Sänk ned MONORING i ett desinficeringsbad under 30 minuter.
En förteckning över kompatibla desinficeringsprodukter finns i denna bruksanvisning.
2. Skölj i rikligt med kallt sterilt vatten.
3. Torka med sterila kompresser.
MONORING är en
hermetisk tillsluten ring

LANDAUER

4. Förvara i en steril behållare. Observera att ringen bör förvaras i högst en timme i den sterila
behållaren, sedan måste den desinficeras igen.
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FÖRENKLAD METOD
Denna metod skall följas efter varje ingrepp. MONORING kan desinficeras med flera olika desinfektionsmetoder. Dessa ska valideras av
den hygienansvarige på er arbetsplats.

Metod nr 1: skrubbningsdesinficering
1. Gör en preoperativ handdesinfektion (s.k. kirurgisk desinfektion) av händerna, och sätt ringen på det finger som anvisas av den person
som är behörig för strålskyddsfrågor.
2. Utför en kirurgisk skrubbning av händerna med hydroalkoholisk lösning, och var särskilt noga med ringen.
För ringen fram och tillbaka och vrid runt den på fingret under 1,5 minuter, och var särskilt noga med insidan samt ändarna.
3. Torka bort den hydroalkoholiska lösningen helt och tag på sterila handskar över ringen.

Metod nr 2: desinficering med hjälp av impregnerade rengöringslappar
1. Gnugga MONORING med rengöringslappar impregnerade med icke hudtoxisk perättiksyra, och lägg ned den på en ren yta.
2. Gör en preoperativ handdesinfektion (s.k. kirurgisk desinfektion) av händerna, och sätt sedan MONORING på det finger som anvisas av
den person som är behörig för strålskyddsfrågor.

DESINFICERINGSPRODUKTER KOMPATIBLA MED MONORING
Perättiksyra

Kompatibilitet

Lösningar av aldehydderivat

Kompatibilitet

Anioxyde 1000

Ja

Formaldehyd

Ja

Anioxy-twin*

Ja

Glutaraldehyd

Ja

Endocide

Ja

Detektionsmetod

Kompatibilitet

Hydraseptique, koncentrerat

Ja

Actanios HLD*

Ja

NU Cidex ASP

Ja

Bioxal M

Ja, högst en timmes kontakt

Wip’Anios Premium* rengöringslappar Ja
Hydroalkoholiska lösningar

Kompatibilitet

Etylakohol

Ja

Isopropylalkohol

Ja

Uppgifterna är hämtade från tabeller över teoretisk materialkompatibilitet.
* Resultat validerade med hjälp av provningsserier utförda i partnerskap med Laboratoire
ANIOS; studier kan erhållas på begäran

OM MONORING
MONORING är en hermetisk tillsluten ring av plast som är mjuk och
samtidigt tålig. Den är dessutom helt slät och tät. Ringen innehåller en
TLD-tablett av litiumfluorid (LiF), som sitter i ett hålrum under ett lock
vilket svetsas fast med hjälp av ultraljud.
NOT-PDB-003-RevA - ©2015 LANDAUER - All rights reserved.

Har du frågor kring denna ringdosimeter, kontakta gärna vår
kundsupport. Denna bruksanvisning är enbart rådgivande, och gäller
endast denna produkt.
Kontakta hygienansvarig personal på er arbetsplats för instruktion om
hur desinfektion skall ske.
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