
 

 

 

INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI URZĄDZEŃ Pro-PLUS I WYPOSAŻENIA 

ZWIĄZANA Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM  

WYWOŁANYM KORONAWIRUSEM  

 

UWAGA: Urządzenia i wyposażenie należy dezynfekować każdorazowo po zwróceniu sprzętu przez 
pacjenta do Ośrodka Medycznego 

 

1. Dotyczy: 

• aparatu EHO-MINI Event Holter 

• aparatu EHO-MINI Rehabilitacja 

• aparatu EHO12 

• aparatu PS1 

• aparatu BT-HUB 

• ciśnieniomierza AND UA-767PBT-Ci  

• ciśnieniomierza TaiDoc TD-3140 

• wagi AND UC-351PBT-Ci 

• etui na aparat EKG 

• etui na ciśnieniomierz 

• saszetki na aparat  

• ładowarek 
 

2. Środki do dezynfekcji 

Do dezynfekcji należy używać środków przeznaczonych do dezynfekcji urządzeń medycznych, 
środków na bazie alkoholu izopropylowego. 

UWAGA: Zabronione jest używanie do dezynfekcji środków zawierających silne detergenty lub kwasy. 
Substancje te mogą na trwałe uszkodzić urządzenia. 
 

3. Technika dezynfekcji urządzeń i wyposażenia 

1) Założyć odzież ochronną: fartuch, rękawice ochronne oraz maseczkę 

2) Przygotować preparat do dezynfekcji, urządzenia oraz wyposażenie, które ma być poddane 
dezynfekcji  

3) Dezynfekcja aparatów EHO-MINI 

Aby zdezynfekować aparaty EHO-MINI należy:  

• upewnić się, że urządzenie jest wyłączone - w aparacie EHO-MINI nie migają/nie świecą się 
diody, 

• spryskać urządzenie środkiem do dezynfekcji,  

• przetrzeć ręcznikiem papierowym każdą powierzchnię i szczelinę urządzenia  

• spryskać środkiem do dezynfekcji i dokładnie przetrzeć ręcznikiem 
papierowym złącze kabli elektrodowych 

• spryskać środkiem do dezynfekcji i dokładnie przetrzeć ręcznikiem 
papierowym każdy przewód kabla elektrodowego wraz z końcówką 

• wysuszyć urządzenie ręcznikiem papierowym.  



 

 

Uwaga: nie wlewaj ani nie pryskaj dużej ilości środka do dezynfekcji do złącza urządzenia – 
miejsce podłączenia ładowarki, miejsce podłączenia urządzeń zewnętrznych/gniazdo  
do słuchawek. Przetrzyj złącza zwilżonym w płynie do dezynfekcji ręcznikiem papierowym.  

4) Dezynfekcja aparatów EHO12  

Aby zdezynfekować aparaty EHO12 należy:  

• przygotować aparat EHO12, przewód USB oraz kabel elektrodowy, 

• spryskać urządzenie środkiem do dezynfekcji,  

• przetrzeć ręcznikiem papierowym każdą powierzchnię i szczelinę urządzenia, 

• spryskać środkiem do dezynfekcji i dokładnie przetrzeć ręcznikiem papierowym złącze kabli 
elektrodowych, 

• spryskać środkiem do dezynfekcji i dokładnie przetrzeć ręcznikiem papierowym każdy 
przewód kabla elektrodowego wraz z końcówką, 

• spryskać środkiem do dezynfekcji i dokładnie przetrzeć ręcznikiem papierowym przewód 
USB, 

• wysuszyć urządzenie i przewody ręcznikiem papierowym.  

Uwaga: nie wlewaj ani nie pryskaj dużej ilości środka do dezynfekcji do złącza urządzenia – 
miejsce podłączenia przewodu USB, miejsce podłączenia kabla elektrodowego, miejsce 
podłączenia urządzeń zewnętrznych. Przetrzyj złącza zwilżonym w płynie do dezynfekcji 
ręcznikiem papierowym.  

5) Dezynfekcja aparatów PS1 

Aby zdezynfekować aparaty PS1 należy:  

• wyjąć baterie z urządzenia, 

• spryskać urządzenie środkiem do dezynfekcji,  

• przetrzeć ręcznikiem papierowym każdą powierzchnię i szczelinę urządzenia,  

• spryskać środkiem do dezynfekcji i dokładnie przetrzeć ręcznikiem 
papierowym każdy przewód kabla elektrodowego wraz z końcówką, 

• przetrzeć wyjęte z urządzenia baterie nasączonym w płynie do dezynfekcji 
ręcznikiem papierowym, 

• wysuszyć urządzenie ręcznikiem papierowym.  

Uwaga: nie wlewaj ani nie pryskaj dużej ilości środka do dezynfekcji do 
kieszonki na baterie. Przetrzyj kieszonkę na baterię zwilżonym w płynie do 
dezynfekcji ręcznikiem papierowym.  



 

 

6) Dezynfekcja ciśnieniomierza 

Aby zdezynfekować ciśnieniomierz należy:  

• wyjąć baterię z ciśnieniomierza, 

• spryskać urządzenie środkiem do dezynfekcji,  

• przetrzeć ręcznikiem papierowym każdą powierzchnię i szczelinę urządzenia  

• spryskać środkiem do dezynfekcji i przetrzeć ręcznikiem papierowym wężyk od mankietu 
ciśnieniomierza 

• rozłożyć mankiet ciśnieniomierza, a następnie spryskać go dokładnie środkiem do 
dezynfekcji i osuszyć   

• przetrzeć wyjęte z urządzenia baterie nasączonym w płynie do dezynfekcji ręcznikiem 
papierowym 

• wysuszyć urządzenie ręcznikiem papierowym, mankiet pozostawić do wyschnięcia.  

Uwaga: nie wlewaj ani nie pryskaj dużej ilości środka do dezynfekcji do kieszonki na baterie. 
Przetrzyj wnętrze kieszonki na baterię nasączonym w płynie do dezynfekcji ręcznikiem 
papierowym.  

7) Dezynfekcja aparatu BT-HUB, wagi i ładowarki  

Aby zdezynfekować aparat BT-HUB, wagę i ładowarki należy:  

• upewnić się, że urządzenie jest wyłączone (w aparacie BT-HUB nie migają diody), z wagi 
wyjąć baterie 

• spryskać urządzenie środkiem do dezynfekcji,  

• przetrzeć ręcznikiem papierowym każdą powierzchnię i szczelinę urządzenia,  

• przetrzeć wyjęte z wagi baterie nasączonym w płynie do dezynfekcji ręcznikiem 
papierowym 

• wysuszyć urządzenie ręcznikiem papierowym.  

Uwaga: nie wlewaj ani nie pryskaj dużej ilości środka do dezynfekcji do złącza urządzenia – 
miejsce podłączenia ładowarki, kieszonka na baterie. Przetrzyj złącza nasączonym w płynie do 
dezynfekcji ręcznikiem papierowym.  

8) Dezynfekcja etui i saszetek: 

Aby zdezynfekować etui i saszetki należy:  

• spryskać etui/saszetkę środkiem do dezynfekcji,  

• przetrzeć ręcznikiem papierowym każdą powierzchnię również tą od wewnętrznej strony 



 

 

• pozostawić do wyschnięcia  

9) Po przeprowadzonej dezynfekcji zabezpieczyć urządzenia i wyposażenie umieszczając  
urządzenia w foliach ochronnych lub w miejscach z ograniczonym dostępem.  

10) Zutylizować zużyte ręczniki papierowe oraz odzież ochronną.  

Pro-PLUS SA jako producent i dostawca wymienionych urządzeń i wyposażenia zaleca 

bezwzględne stosowanie się do zasad przeprowadzania dezynfekcji przedstawionych w niniejszej 

Instrukcji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


