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Support för din Tobii Dynavox-enhet

Få hjälp online
Läs den produktspecifika supportsidan för din Tobii-enhet. Den innehåller uppdaterad information om frågor och tips & tricks som rör produkten.Hitta våra supportsidor online på: www.TobiiDy-
navox.com/support-training

Kontakta din försäljningsrepresentant eller återförsäljare
Kontakta din försäljningsrepresentant på Tobii Dynavox eller den auktoriserade återförsäljaren om du har frågor om eller problem med din produkt. De känner till din utrustning och är bäst lämpa-
de att hjälpa dig med tips och övning. För kontaktuppgifter, se www.TobiiDynavox.com/contact

Copyright ©Tobii AB (publ). Bilder och specifikationer överensstämmer inte nödvändigtvis med de produkter och tjänster som erbjuds på alla marknader. De tekniska specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla andra varumärken tillhör sina respektive
ägare.

Enhetssanering
Rekommenderad procedur för användning i klinisk miljö

Introduktion
Syftet med detta dokument är att ge en detaljerad beskrivning av hur man korrekt hanterar och dekontaminerar alla enheter och
all utrustning som är tillgängliga och används på kliniken för att skydda personal mot infektioner och smittosamma sjukdomar.

Nödvändig utrustning

Antal Artikelnummer Beskrivning

1 Nitrilhandskar som ej innehåller latex

1 Skyddsglasögon

1 Kartongkniv

1 Mikrozid® känslig vätska eller liknande

1 Glasrengöring

1 Pappersservetter

Bakgrund

Antaganden

Detta dokument förutsätter att användaren har läst och förstår MSDB för alla rengöringsmedel

Applicerbara produkter

Tobii I-Series Tobii PCEye Go Tobii Dynavox PCEye Mini Tobii Dynavox EyeMobile
Plus

Tobii C-Series Tobii Dynavox PCEye
Explore

Tobii Dynavox PCEye Plus Tobii Dynavox I-Series(+)

Tobii S32 Dynavox Maestro Tobii Dynavox Indi® Tobii Dynavox I-110

Tobii PCEye Dynavox T-Series Tobii Dynavox EyeR

Procedur

Syfte

Att skydda personal i klinisk miljö mot infektioner och smittosamma sjukdomar genom att dekontaminera och rengöra alla enhe-
ter och all utrustning som finns tillgängliga och används.

http://www.TobiiDynavox.com/support-training
http://www.TobiiDynavox.com/support-training
http://www.TobiiDynavox.com/contact
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ägare.

Omfattning

Det rekommenderas att alla tillgängliga och använda enheter dekontamineras före vidare hantering.

Mottagande av enhet

1. All utrustning för dekontaminering måste levereras till det angivna rengöringsområdet. Sådan utrustning får inte dekonta-
mineras utanför detta område.

2. Nitrilhandskar utan latex samt ögonskydd MÅSTE bäras vid hantering av utrustning eller material som ännu inte har
dekontaminerats.

3. Öppna försiktigt förpackningen med en kartongkniv. (Om tillämpligt)

4. Packa upp enheten och eventuella medföljande tillbehör. (Om tillämpligt)

Allt förpackningsmaterial kommer att kasseras. Se Kassera förpackningsmaterial

Dekontaminera och rengör

1. Om enheten har ett fuktskydd monterat, ta bort det och kassera det.

2. Spraya enheten med Mikrozid® känslig vätska eller motsvarande och låt den vila i minst en minut. Desinficeringsmedlet
kommer att evaporera under den tiden.

3. Eventuella tillbehör som ingår måste desinficeras med Mikrozid® känslig vätska eller motsvarande.

4. Om enheten har en bildskärm, rengör du bildskärmen med glasrengörare och en pappershandduk.

5. Efter avslutad dekontaminering kommer enheterna att komma in tillsammans med alla medföljande tillbehör och släppas
för inkommande inspektion och testning.

6. Kassera använda pappershanddukar och rengöringsmedel på rätt sätt.

Kassera förpackningsmaterial

1. Lådor ska slås ut så de är platta.

2. Kassera lådor och förpackningsmaterial i lämpliga avfallsbehållare.

http://www.TobiiDynavox.com/support-training
http://www.TobiiDynavox.com/support-training
http://www.TobiiDynavox.com/contact
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