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Podrobný protokol pro použití NDP Air Total + Green CE v sanitkách

Tvar a rozměry uvnitř sanitky.

Odpojte přívod kyslíku uvnitř sanitky.

Zavřete všechna okna v přední a zadní části sanitky.

Zohlednění šířky, délky a výšky dezin�kovaného místa usnadní správné rozhodnutí ohledně formátu a počtu jednotek, které 
mají být použity.
Tvar uvnitř sanitky je také důležitý; je možné, že kabina obsahuje překážky, které brání úplnému rozšíření dezinfekčního 
mraku. Je potřeba zajistit, aby dosáhl na všechny povrchy.
Poznámka: 50 ml láhev může pokrýt rozsáhlou plochu až 40 m3 a u 300 ml lahve přibližný objem 150 m3.
Před použitím NDP Air Total + Green CE vyberte vhodné místo pro sanitní dezinfekci, nejlépe otevřený dobře větraný prostor 
pro jeho další větrání.

Před použitím systému k úplné dezinfekci NDP Air Total + Green CE je 
nutné sanitku ručně vyčistit podle doporučených pravidel.

Pokud je to možné, nejprve by měly být odstranitelné odnímatelné 
předměty, aby bylo možné vyčistit všechny povrchy.

Rovněž se doporučuje odpojit / izolovat kyslíková vedení a přívody.

Před aktivací NDP Air Total + Green CE zavřete všechna okna sanitky 
a ujistěte se, že kyslíkové vedení a zásoby byly odpojeny nebo 
izolovány.
Zavřete všechna okna a dveře sanitky, ale pokud je to možné, nechte 
otevřené okno mezi prostorem pro pacienta a řidičem.

Podrobný protokol pro správnou aplikaci NDP Air Total + Green CE v sanitkách:
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Aplikujte přípravek (I).

Aplikujte přípravek (II).

Aplikujte přípravek (III).

Aplikujte přípravek (IV).

Podrobný protokol pro použití NDP Air Total + Green CE v sanitkách

Umístěte jednu nebo více lahví podle velikosti prostoru na rovný 
povrch ve středu kabiny.

Odjistěte (odpečeťte ho).

Stiskněte a otáčejte ventilem palcem a ukazováčkem proti směru 
hodinových ručiček, dokud nezaklapne do „spouštěcí polohy“, čímž se 
spustí proces úplného vypouštění. Směřujte ventil směrem od 
uživatele a vyvarujte se vdechování produktu.

Lahvičku postavte na vodorovný a stabilní povrch.

Doporučuje se používat rukavice, obličejovou masku a ochranné brýle. 
Produkt není toxický, ale může dráždit oči a dýchací cesty.

V případě potřeby použijte druhou láhev.

Postupujte podle stejných kroků, které jsou popsány výše: odstraňte 
bezpečnostní těsnění, utáhněte a otočte ventil a umístěte jej na 
stabilní a vodorovný povrch.

NDP Air Total + Green CE je kompatibilní se všemi druhy lékařských 
a elektronických zařízení.
Jakmile se začne rozprašovat aerosol, opusťte a zavřete dveře sanitky.
Po několika minutách se vytvoří oblak dezinfekčního prostředku, který 
se rozptýlí po celém interiéru sanitky a postupně se usadí na površích, 
včetně těch, které jsou obtížně dosažitelné pomocí tradičních 
dezinfekčních metod.

Poznámka: Produkt nechejte působit bez lidí v sanitce.
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Varovná znamení.

Stanovený čas / čas bezpečnosti

Nebarví povrchy.

Video adostupné
na YouTube.

Podrobný protokol pro použití NDP Air Total + Green CE v sanitkách

Doporučuje se umístit na dveře sanitky ceduli označující, že se používá 
produkt NDP Air Total + Green CE.

Zapište čas ukončení dezinfekce terminálu značkovačem na signální 
kartu vytištěnou na odolný materiál.

Po stanoveném čase podle místních předpisů (alespoň jednu hodinu) 
znovu otevřete okna a dveře sanitky, aby bylo umožněno větrání 
a proudění vzduchu do kabiny.

Produkt není toxický, ale některé složky mohou dráždit oči a dýchací 
cesty.

Použití NDP Air Total + Green CE nevyžaduje žádné další oplachování 
ani otírání. Nezbarví povrchy a není nutné žádné další čištění.

V závislosti na velikosti sanitky (zejména je-li velmi malá) nebo podle 
typu podlahy (je-li kluzká) můžete odstranit zbytky dezinfekce 
otřením.


