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1. Příslušné produkty
Následující celoobličejové masky MSA lze ručně čistit a dezinfikovat ve dřezu pomocí tekutého čisticího a dezinfekčního
prostředku Incidin® Rapid od výrobce ECOLAB® Deutschland GmbH:

Celoobličejové masky, řady Celoobličejové masky, 
modely 

Celoobličejové masky pro kombinaci masky 
s přilbou, řady 

 3S
 3S PF
 3S PS
 3S PS MaXX
 3S PF ESA
 Ultra Elite PF
 Ultra Elite PS
 Ultra Elite PS MaXX
 Ultra Elite PF ESA
 Advantage 3100
 G1

 3S Basis
 3S Basis s průzvučnou

membránou
 3S Basis Plus

 MSA-H/F1, podtlaková
 MSA-H/F1, přetlaková
 MSA-H/HPS, podtlaková
 MSA-H/HPS, přetlaková
 MSA-H/Supra, podtlaková
 MSA-H/Supra, přetlaková
 MSA 3S-H/Heros xtreme, podtlaková
 MSA 3S-H/Heros xtreme, přetlaková
 MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme, podtlaková
 MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme, přetlaková
 MSA-H/F1 2008, podtlaková
 MSA-H/F1 2008, přetlaková
 G1-HKukly s maskou 

 PremAire Mask-Hood
 PremAire Mask-Hood-PS-MaXX

VAROVÁNÍ 

 Nasaďte si vhodné ochranné rukavice!
 Používejte dezinfekční prostředky bezpečně.
 Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití a bezpečnostním listu dezinfekčního prostředku.
 Dbejte na správné dávkování dezinfekčního prostředku. MSA doporučuje použít dávkovač.
 Dodržujte pokyny v návodu k použití celoobličejové masky.

2. Příprava
(1) Před dezinfekcí masku vyčistěte.

(2) Masku vyčistěte vlažnou vodou a neagresivním čisticím prostředkem (pH neutrálním mýdlovým roztokem) a řádně
vypláchněte pod tekoucí, čistou vlažnou vodou.
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3. Dezinfekce 
Dezinfekční prostředek účinně působí proti 

 baktériím (včetně MRSA) 

 kvasinkám  

 adenovirům a rotavirům. 

 Působí omezeně proti virům (včetně HIV, HBV, HCV) 

3.1. Potřebná koncentrace a doba působení prostředku Incidin® Rapid 

 Koncentrace v % Koncentrace v ml/l Doba působení (h) 
Zařízení pro ochranu dýchacích 
cest/příslušenství podle norem  
EN 14561 a 14562 

1,5 15 ¼ 

Standardní dezinfekce 
(proti virům) 

0,5 
0,75 

5 
7,5 

1 
½ 

Dezinfekce (proti bakteriím) 2,0 20 1 

3.2. Dezinfekce 
(1) Rozpusťte dezinfekční prostředek ve vodě (max. 30 °C) v požadované koncentraci.  

(2) Masky úplně ponořte do roztoku a dbejte na to, aby byly rovnoměrně namočené po celou dobu ponoření  
do dezinfekčního roztoku. 

(3) Následně opláchněte všechny komponenty intenzivně (přibl. po dobu 3 minut) čistou, vlažnou, tekoucí vodou. 

(4) Proces opláchnutí dokončete tak, že ponoříte masky na 12 minut do čisté, vlažné vody. 

 

3.3. Po dezinfekci produktu 
(1) Zkontrolujte, jestli na masce a jejích komponentech, zvláště na ventilech a sedlech ventilů, neulpěly zbytky čisticího 

prostředku, a v případě potřeby příslušné komponenty vyčistěte znovu.  

(2) Po dezinfekci proveďte kontrolu funkčnosti, vizuální kontrolu a test těsnosti. 

(3) Po každém čištění a dezinfekci celoobličejové masky a jejích komponentů je nutné zkontrolovat, zda nedošlo ke 
změnám materiálu. V případě potřeby se příslušné části musí vyměnit. 

(4) Masky sušte při max. teplotě vzduchu 60 °C.  

(5) V případě potřeby odstraňte zbytky čisticího prostředku. 

 


