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Steg 1.  INNAN INSTRUMENTET ANVÄNDS
Hydrera den ena änden av rengöringsblocket med några droppar sterilt vatten.  
(Observera att IVALON® rengöringsblock absorberar vätska snabbt - endast några 
få droppar krävs.  Vät inte blocket helt.

Steg 2.  RENGÖRA EN KNIV
Stryk försiktigt knivbladet på den våta änden av rengöringsblocket.  Upprepa denna 
procedur flera gånger.  Stöt sedan den torra änden flera gånger före sterilisering.

Obs!  För bästa prestanda, använd den våta änden av rengöringsblocket för att 
tvätta instrument och den torra änden för att avlägsna partiklar som fastnat på 
instrumenten

.

VIKTIGT

• Steril - Endast för engångsbruk.  Återanvändning kan resultera i mikrobiell 
kontamination och påföljande försämring av patientens hälsa.  FABCO ansvarar 
inte för någon produkt som har steriliserats om och/eller återanvänts.

• Klipp inte av knivblock och se till att inga fragment finns i närheten av det 
kirurgiska ingreppet.  Svampfragment kan komma in i patientens sår.  
Underlåtenhet att avlägsna svampfragment från patienten kan resultera i en 
främmandekroppsreaktion.

• Instrumentet får endast användas av läkare.

• Får ej användas om paketet har öppnats, skadats eller om utgångsdatumet 
passerats. Detta för att förhindra risk för kontaminering och förlorad sterilitet.  
Använd korrekta aseptiska tekniker under alla hanteringsfaser.

• Utöva inte överdrivet tryck på knivbladet, eftersom detta kan resultera i att kniven 
skadas eller utgör en säkerhetsrisk för användaren.

• Använda knivrengöringsblock ska behandlas som bioavfall och kasseras i enlighet 
med lokala regler.
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