Daugiafunkcinis drėgno valymo ir dezinfekavimo įrenginys
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Įvadas
Šis naudojimo vadovas yra skirtas įmonių, eksploatuojančių
daugiafunkcinį drėgno valymo ir dezinfekavimo įrenginį PEREKSA pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų reikalavimus (toliau – „PEREKSA
stotis“), personalui.
Prieš pradėdami naudoti, atidţiai perskaitykite šį naudojimo vadovą ir
pridėtas darbo vietos saugos instrukcijas ir jų laikykitės.
Išsaugokite šį vadovą, kad galėtumėte pasiţiūrėti ateityje.
PEREKSA įrenginys yra bendros paskirties įranga. Jai naudoti
nereikalingas leidimas kaip medicinos prietaisui.
Tinkamas naudojimas:
Įrenginį naudokite tik pagal paskirtį.
Laikykitės saugos instrukcijų.
Aplinkos apsauga:
Pakavimo medţiagas galima perdirbti.
Pakuotes išmeskite aplinkai nekenksmingu būdu.
Ant įrangos esantys įspėjamieji ženklai
Ant įrenginio yra toliau pateikiamas įspėjamasis ţenklas:
Įspėjimas! Pavojinga įtampa!
Prijungus prie maitinimo šaltinio, įrenginys yra veikiamas
potencialiai mirtinos įtampos.
Prieiga prie agregatų ir įrenginių, kurie yra veikiami įtampos, turi
būti suteikiamas tik įgaliotiems ir kvalifikuotiems darbuotojams.
Prieš atliekant sanitariją ir remontą, įranga turi būti atjungta
maitinimo tiekimo.
Nudegimo garais pavojus!
Nuegimo pavojus; rankas laikykite atokiai nuo garo srovės ir
nenukreipkite garo srovės į ţmones ir kitas gyvas būtybes.

I.
1.1.

Numatyta paskirtis
PEREKSA įrenginys skirtas atlikti šlapią valymą srove, bendrą
valymą, profilaktinį valymą su arba be dezinfekavimo juridiniams
asmenims, atliekantiems drėgną valymą ir (arba) paviršių, tekstilės
medţiagų dezinfekavimą savo reikmėms ir (arba) teikiant paslaugas
(ypač pramonės įmonėse, vaikų ar vidurinio ugdymo įstaigose,
kultūros ir sveikatingumo centruose, viešbučiuose, transporto
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paslaugų teikėjams, sveikatos prieţiūros įstaigose, greitosios
medicinos pagalbos sanitarijai ir kt.). Naudodamiesi PEREKSA
įrenginiu, galite valyti visų tipų patalpas, įrangą, baldus, kitus
plaunamus paviršius (pavyzdţiui, linoleumą, olandiškas plyteles,
keramines plyteles, daţytus paviršius, metalinius ir plastikinius
paviršius, austines ir sintetines medţiagas) ir tekstilės gaminius, kurie
atlaiko trumpalaikį iki siekiantį 100 °С temperatūros poveikį.
II. Konstrukcija ir veikimo principas
2.1. PEREKSA įrenginį sudaro korpusas (1), valdymo ir signalizacijos
blokas (2), vandens šildymo ir garo tiekimo sistema; garo tiekimo
rankena (3), dezinfekavimo priemonės dozavimo sistema, universali
purškimo galvutė (4), maţa purškimo galvutė.

1 pav.
PEREKSA įrenginio bendras vaizdas

2.2.
2.3.

2 pav.
Bendras purškimo galvučių veikimo
vaizdas: kairėje yra universali purškimo
galvutė; dešinėje yra maža purškimo
galvutė

Korpuse sumontuoti ratai, todėl PEREKSA įrenginys yra mobili.
dezinfekavimo priemonės dozavimo sistemą sudaro dezinfekavimo
priemonės bakelis su minimalaus skysčio lygio jutikliu, dozavimo
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siurblys, geltonas tiekimo vamzdelis, sujungtas su purškimo galvutės
įleidimo anga (-omis).
2.4. Vandens šildymo ir garo tiekimo sistemą sudaro vandens bakelis su
minimalaus vandens lygio jutikliu, vandens siurblio tiekimo katilas su
apsauginiu voţtuvu ir šilumos jutikliu. Garas tiekiamas į purškimo
galvutę per sustiprintą sandarią ţarną.
2.5. Valdymo ir aliarmo bloko skydelyje yra darbo reţimo jungiklis, katilo
vandens šildymo indikatorius, bakelio ţemo vandens lygio
indikatorius, dezinfekavimo priemonės tiekimo įjungimo mygtukas ir
indikatorius, nurodantis ţemą dezinfekavimo priemonės lygį bakelyje.
2.6. Universali purškimo galvutė turi lipnias juostas, skirtas galvutėms
tvirtinti. Maţoji purškimo galvutė taip pat naudojama kartu su
tekstilės galvute. Tekstilės galvutė gali turėti spalva koduotą etiketę,
kad naudotojas galėtų patogiai nustatyti tekstilės galvutę pagal
paskirtį, atsiţvelgiant į apdorojamą elementą / apdorojamą plotą.
2.7. Dezinfekavimo priemonės dozavimo sistemos ir vandens garo tiekimo
sistemos yra atskirtos viena nuo kitos; abi medţiagos gali maišytis tik
galvutės dispersijos srityje uţtikrinant tolygų smulkių disperguotų
dezinfekavimo priemonės lašelių pasiskirstymą garuose, neprarandant
dezinfekcinių savybių.
2.8. Valymo ir dezinfekavimo efektyvumas priklauso nuo bendro suslėgto
garo ir 6 % vandenilio peroksido poveikio. Stiprų ploviklio ir
dezodoruojantį poveikį, taip pat dezinfekciją (antimikrobinę,
baktericidinę (įskaitant tuberkuliozės mikobakterijas, Schigellae,
E. coli, S. aureus, sporas formuojančias bakterijas), fungicidinį
(įskaitant nukreiptą prieš Candida albicans, Aspergillus,
Penicillinum), virucidinį [įskaitant nukreiptą prieš poliomielito virusą,
adenovirusą]) veikimą galima pasiekti tuo pačiu metu.
2.9. PEREKSA įrenginį galima naudoti be dezinfekavimo priemonės
kasdieniam šlapiam valymui ir sunkiai pašalinamiems nešvarumams
valyti; valymas garu be dezinfekavimo priemonės taip pat sumaţina
bendrą mikrobinį uţterštumą ir turi dezodoruojantį poveikį.
2.10. Universali purškimo galvutė yra pritvirtinta prie darbinio garo tiekimo
valdymo rankenos tiekimo komplekte.
2.11. Maţa purškimo galvutė taip pat gali būti tvirtinama tiesiai prie
darbinio garo tiekimo valdymo rankenos.
2.12. Universalią purškimo galvutę galima pakeisti maţąja kaip nurodoma
toliau:
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1. Įsitikinkite, kad PEREKSA įrenginys yra išjungtas, o kondensato ir
garo likučiai buvo išleisti iš sistemos (ţr. 5.23.2 punktą).
2. Atjunkite geltoną tiekimo vamzdelį. Tuo tikslu traukite spyruoklės
uţraktą (b) ant lizdo (a) link rankenos. Jei kištukas (c) neatsijungė,
ištraukite jį iš lizdo.
Dėmesio: nebandykite ištraukti vamzdelio iš greitosios jungties (1)!

c

b
1
а

2

3 pav. Geltono tiekimo vamzdelio atjungimas:
1 – greitoji jungtis: а – lizdas, b – spyruoklinis užraktas, c – kištukas
2 – galvutės užraktas.
3. Atjunkite universalią purškimo galvutę nuo garo tiekimo rankenos
paspausdami galvutės uţraktą (2).
4. Įstatykite maţą galvutę į darbinę rankeną, kol uţraktas uţsifiksuos.
5. Prijunkite geltoną tiekimo vamzdelį įstatydami kištuką (c) į
lizdą (a), kol spyruoklinis uţraktas spragtelės (b).
III.
3.1.

Specifikacijos
Esminiai techniniai ir funkciniai įrangos parametrai pateikti
1 lentelėje:
1 lentelė. Esminiai techniniai ir funkciniai parametrai.
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Ser.
Nr.

1

2

3.2.
3.3.

3.4.

Parametras
Korpuso matmenys su paţangia ištraukiama
rankena (darbo reţimu) ne daugiau kaip
(NDK), mm
- gylis
- plotis
- aukštis
Korpuso
matmenys
su
sulankstyta
ištraukiama rankena, NDK, mm
- gylis
- plotis
- aukštis
Įrangos tipas
Dezinfekavimo priemonės bakelio talpa, l
Vandens bakelio talpa, l
Katilo talpa, l
Darbinio garo slėgis katile, barai, NDK
Apdorojimo temperatūra, NDK
6 % vandenilio peroksido sąnaudos
Nepertraukiamas veikimo laikas esant
didţiausiam leistinam bakelio vandens
pripildymui 3 reţimu
Maitinimo tiekimas, V, Hz

Vertė

700
500
1400

700
500
800
2
Mobili
3
NDK 5
4
NDK 5
5
NDK 0,5
6
4,2
7
105 ºС
8
(750 ± 100) ml
Ne maţiau kaip
9
(NMK) 2
valandos
220 V ± 10 %
10
50 Hz
11 Suvartota galia, W, NDK
3000
12 Grynasis svoris, kg, NDK
30
Rekomenduojamas nepertraukiamo veikimo laikas: NDK 8 valandas
per dieną.
Pakoreguotas garso galios lygis: NDK 60 dBa.
Vidutinė naudojimo trukmė: 4 metai.

IV.
Naudokite pagal paskirtį
4.1. SAUGOS INSTRUKCIJOS
4.1.1. PEREKSA įrenginį leidţiama eksploatuoti 18 metų turintiems ir
vyresniems asmenims, neturintiems medicininių apribojimų ar
kontraindikacijų, kurie buvo informuoti apie darbo, priešgaisrinę ir
elektrinę saugą, išmokyti ir instruktuoti apie saugų dezinfekavimo
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priemonių naudojimą ir pirmosios pagalbos teikimą, perskaitę šį
naudojimo vadovą ir dezinfekavimo priemonių naudojimo instrukciją.
4.1.2. Naudodamiesi PEREKSA įrenginiu, turėtumėte laikytis elektrinių
prietaisų saugos taisyklių ir šių saugos priemonių:
 Operatorius privalo dėvėti standartinius valymo kombinezonus,
ištisinius kombinezonus (jei reikia), apsauginius akinius ar
apsauginę veido kaukę, kvėpavimo takų apsaugos priemones,
neopreno ar gumines pirštines, apsaugančias nuo aerozolių taršos.
 Dezinfekavimo reţimu operacijos turi būti atliekamos patalpose,
kuriose uţtikrinama pakankama ventiliacija. Baigus apdoroti,
patalpa vėdinama 10–30 minučių, atsiţvelgiant į patalpos plotą ir
apdorojimo laikotarpį. Apdorojant taip pat rekomenduojama
patalpą vėdinti.
 Operacijas dezinfekavimo garo reţimu leidţiama atlikti kartu su
suderinamomis dezinfekavimo priemonėmis, kurių sudėtyje yra
6 % vandenilio
peroksido.
Suderinamoje
dezinfekavimo
priemonėje papildomai gali būti tik vandenilio peroksido
stabilizatorių / konservantų.
Suderinamoje
dezinfekavimo
priemonėje neturi būti papildomų veikliųjų medţiagų ir
komponentų, išskyrus vandenilio peroksidą (įskaitant medţiagas,
turinčias dezinfekuojančių ar plaunančių savybių).
 Norint naudoti tik apdorojimo garu reţimą, nereikia vėdinti
patalpų; ilgalaikis įrangos naudojimas dalyvaujant kitiems
asmenims (pacientams, lankytojams ir kt.).
 Jei turite alergijų, pirmą kartą naudodamiesi įranga dezinfekavimo
reţimu atidţiai stebėkite savo būklę; nutraukite darbą, jei atsiranda
padidėjusio jautrumo reakcija.
 Nelieskite garo išleidimo galvutės, kai įranga yra įjungta.
 Nenukreipkite garo srovės į ţmogų, gyvūną, maitinimo kištuką ar
patį įrenginį.
 Būtinai išjunkite PEREKSA įrenginį, kai jis paliekamas be
prieţiūros.
 Nenaudokite PEREKSA įrenginio, jei jo maitinimo laidas ar kiti
mazgai ar elementai yra paţeisti.
 Niekada nelieskite PEREKSA įrenginio šlapiomis rankomis ar
kojomis.
 Niekada nenaudokite PEREKSA įrenginio, jei uţpildymo angos
nėra uţdengtos specialiais dangteliais.
Naudojimo vadovas
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 Niekada netraukite maitinimo laido ar pačios įrangos, norėdami
ištraukti kištuką.
 Kai PEREKSA įrenginys veikia, jis neturi būti veikiamas drėgmės.
 Neleiskite vandeniui uţšalti bakeliuose ir vamzdeliuose.
 Jei reikia, naudokite su įranga suderinamus ilgintuvus (2,5 mm2 ir
didesnio skersmens kabelis).
 Laikykitės papildomų saugos priemonių, nurodytų dezinfekavimo
priemonės naudojimo instrukcijoje.
4.2. PIRMOJI PAGALBA
4.2.1. Jei oda yra paveikiama garo, nedelsdami praskalaukite paveiktą odą
šaltu tekančiu vandeniu.
4.2.2. Jei į akys patenka garo, nedelsdami (!) 15 minučių plaukite akis
tekančiu vandeniu, jei reikia, kreipkitės į oftalmologą.
4.2.3. Kvėpavimo takų dirginimo atveju (kutenimo pojūtis gerklėje, nosyje,
kosulys, dusulys, dusinimas, ašarojimas) turėtumėte išeiti į lauką ar
gerai vėdinamą patalpą. Praskalaukite burną ir gerklę vandeniu ir
atsigerkite šilto skysčio (pieno ar mineralinio vandens). Jei reikia,
kreipkitės į gydytoją.
4.2.4. Tiesioginio 6 % vandenilio peroksido poveikio atveju suteikite
pirmąją pagalbą pagal dezinfekavimo priemonės naudojimo
instrukcijas.
4.3. PASIRENGIMAS NAUDOTI PEREKSA ĮRENGINĮ
4.3.1. Išpakuokite PEREKSA įrenginį iš transportavimo talpos, nuimkite
išorinę apsauginę pakuotę.
4.3.2. Laikant įrangą šaltoje patalpoje arba ją transportavus ţiemos
sąlygomis, įranga maţiausiai 2 valandas turi būti laikoma kambario
temperatūroje.
4.3.3. Įsitikinkite, kad PEREKSA įrenginio mazgai ir komponentai yra
nepaţeisti.
4.3.4. Sumontuokite kūno rankeną į darbinę padėtį, uţfiksuokite ją varţtais
naudodami šešiakampį verţliaraktį.
4.3.5. Jei reikia, pakeiskite purškimo galvutę ir įsitikinkite, kad darbinio
reţimo jungiklis yra nustatytas reţimu OFF (IŠJUNGTA),
dezinfekavimo priemonės tiekimas išjungtas ir PEREKSA stotis
išjungta, tada vadovaukitės 2.11 punktu.
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4.3.6. Aplinkos sąlygos veikiant PEREKSA įrenginiui: patalpų viduje ir
išorėje, nuo kritulių ir vėjo apsaugotoje vietoje, esant aplinkos
temperatūrai nuo +5 °С iki +50 °С ir iki 100 % santykinei drėgmei.
V.
Naudojimo tvarka
5.1. Prieš naudodami, įsitikinkite, kad visi mazgai yra nepaţeisti ir ar yra
komponentų, pagalbinių medţiagų, asmeninių apsaugos priemonių,
proceso ir eksploatavimo dokumentai.
5.2. Visos PEREKSA įrenginio naudojimo procedūros turėtų būti
atliekamos naudojant asmenines apsaugos priemones: dėvint
standartinius valymui skirtus kombinezonus, ištisinius kombinezonus
(jei reikia), apsauginius akinius ar apsauginę veido kaukę, kvėpavimo
takų apsaugos priemones, neopreno ar gumines pirštines,
apsaugančias nuo aerozolio.
5.3. Uţpildykite bakelį per uţpildymo angą, paţymėtą WATER
(VANDUO), vandeniu, o per angą, paţymėtą HYDROGEN
PEROXIDE (VANDENILIO PEROKSIDAS) – dezinfekavimo
priemone (6 % vandenilio peroksidu) (jei reikia). Uţpildţius bakelį,
kiekviena uţpildymo anga uţdaroma kamščiu.
Pastaba: šilto vandens naudojimas sutrumpina šildymo laiką.
5.4. Prijunkite įrangą prie kintamosios srovės 220 V 50 Hz maitinimo
tinklo į įţemintą lizdą.
5.5. Norėdami įjungti PEREKSA įrenginį, valdymo skydelyje esantį
darbinio reţimo jungiklį nustatykite į padėtį ON (ĮJUNGTA)
(išankstinis pašildymas). Ţalias vandens šildymo indikatorius pradeda
mirksėti. Jei ketinate naudoti dezinfekavimo funkciją, įjunkite 6 %
vandenilio peroksido tiekimą pirmą kartą paleidus arba po ilgo
nenaudojimo, nustatydami dezinfekavimo priemonės tiekimo jungiklį
į padėtį ON (ĮJUNGTA).
5.6. Kai vandens šildymo indikatorius pradeda be perstojo šviesti,
PEREKSA įrenginys yra paruoštas apdorojimui garu. Kai
dezinfekavimo priemonė pradedama dozuoti iš veikiančios purškimo
galvutės, PEREKSA įrenginys yra parengtas apdoroti dezinfekavimo
priemone. Laikinai išjunkite dezinfekavimo priemonės tiekimą, kad
atliktumėte 5.7–5.9 punktuose nurodomus veiksmus.
5.7. Valdymo skydelyje esančiu darbinio reţimo jungikliu pasirinkite
reikiamą garo tiekimo intensyvumą:
1 – minimalaus garo tiekimo reţimas;
2 – vidutinio garo tiekimo reţimas;
Naudojimo vadovas
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5.8.
5.9.

5.10.
5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.
5.17.

3 – maksimalaus garo tiekimo reţimas;
4 – persotinto garo tiekimo reţimas.
Dezinfekavimo reţimas veikia 1, 2 ir 3 reţimais.
Paspauskite ant rankenos esančio garo tiekimo lygio – garas pradės
verţtis iš purškimo galvutės. Pradedant pamainą arba po ilgo
nenaudojimo (daugiau nei 15 minučių), leiskite garams praeiti per
garo tiekimo sistemą, kad jie pašiltų 15 sekundţių. Kondensatas, kuris
turėtų būti renkamas į talpą, išeis iš veikiančios purškiamos galvutės.
Išjunkite garo tiekimą.
Nauja tekstilės galvutė turėtų būti uţdedama arba pakeičiama, kai
išjungiamas garo ir dezinfekavimo priemonės tiekimas.
Naudodami įrenginį dezinfekavimo reţime su universalia tekstilės
galvute, uţdėkite galvutę, įjunkite dezinfekavimo priemonės tiekimą ir
palaukite, kol tekstilės galvutė bus impregnuota dezinfekavimo
priemone (maţdaug 60–90 sekundţių). Tada įjunkite garo tiekimą
reikiamu reţimu, nukreipkite darbinę galvutę į grindis, palaukite
(maţdaug 15 sekundţių), kol tekstilės galvutė bus pašildyta garo, tada
nuvalykite paviršius / daiktus. 5.11 punkte aprašytos manipuliacijos
turi būti kartojamos kiekvieną kartą, kai tekstilės galvutė pakeičiama
universalia purškimo galvute.
Naudodami dezinfekavimo reţimą su maţa tekstilės purškimo galvute,
uţdėkite ją, nedelsdami įjunkite dezinfekavimo priemonės ir garo
tiekimą reikiamu reţimu ir valykite paviršius / daiktus.
Norėdami pakeisti garo purškimą, atleiskite garo tiekimo svirtį ant
rankenos ir darbinio reţimo jungikliu pasirinkite reikiamą reţimą.
Norint nuvalyti sunkiai pašalinamus nešvarumus, gali prireikti
didesnio intensyvumo garo.
Norėdami išjungti dezinfekavimo reţimą, valdymo skydelyje
nustatykite dezinfekavimo priemonės tiekimo jungiklį į padėtį OFF
(IŠJUNGTA).
Norint pasiekti baktericidinį ir sporicidinį poveikį, kartu su
dezinfekavimo priemonėmis galima naudoti 1, 2 ir 3 apdorojimo garu
būdus.
Fungicidinis poveikis gaunamas taikant 3 reţimą kartu su
dezinfekavimo priemone.
Virusidiniam poveikiui nuo atspariausių neapsaugotų virusų pasiekti
paviršiai yra valomi du kartus 3 reţimu kartu su dezinfekavimo
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priemonėmis; aliejiniais daţais daţytos sienos dezinfekuojamos tris
kartus.
5.18. Apdorojimas kitais būdais taip pat ţymiai sumaţina mikrobinį
paviršių uţterštumą.
5.19. PAVIRŠIAUS APDOROJIMAS
Prieš pradedant apdorojimą, rekomenduojame nuo paviršiaus nuvalyti
sunkiai pašalinamus nešvarumus (pvz., iššluoti grindis).
Dezinfekuokite paviršius garu arba garu + dezinfekavimo priemone.
Norėdami dezinfekuoti, atlikite apdorojimą garu kartu su naudojama
dezinfekavimo priemone maţdaug. 10 cm/sek. greičiu.
Rekomenduojame valyti paviršius nuo viršaus į apačią, nuo švaresnių
vietų einant link nešvaresnių, link patalpos išėjimo.
Tekstilės galvutės
diferenciaciją, atsiţvelgiant į patalpų
kategoriją / plotą, taip pat objekto tipą, reguliuoja įmonės vidiniai
standartai.
Jei reikia, patikrinkite paviršiaus atsparumą apdorojimui išbandydami
ant maţo paviršiaus ploto. Klijuojami kampai ir kraštai gali atsiskirti
veikiant garui; daţais padengti paviršiai, kurių negalima plauti,
paprastai nėra atsparūs apdorojimui garu.
Iš spalvotųjų metalų pagaminti paviršiai neturi būti apdorojami.
Apdorojant termolabilus paviršius, galima greitai apdoroti per dvigubą
tekstilės galvutės sluoksnį, arba paviršių galima valyti garais suvilgyta
tekstilės galvute tiesiogiai negarinant paviršiaus.
Valydami stiklo paviršius, prieš pagrindinį apdorojimą būtinai iš
anksto pašildykite visą paviršių greitai jį apdorodami.
Kai apdorojimas bus baigtas, išvėdinkite patalpą.
5.20. TEKSTILĖS MEDŢIAGOS DEZINFEKAVIMAS
Dezinfekuodami tekstilės medţiagas, paskleiskite jas ant
horizontalaus paviršiaus ir apdorojimui atlikti naudokite maţą darbinę
purškimo
galvutę
5.14–5.16 punktuose
nurodytu
reţimu.
Apdorojamose vietose venkite klosčių.
5.21. TEKSTILĖS MEDŢIAGOS ATNAUJINIMAS
PEREKSA įrenginys gali būti naudojamas drabuţiams atnaujinti ir
ištiesinti maţas klostes. Tekstilės medţiagos gali būti apdorojamos
vertikalioje padėtyje (pakabintos).
5.22. VANDENS / DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖS ĮPYLIMAS
5.22.1. Atitinkami šviesos ir garso indikatoriai valdymo skydelyje rodo ţemą
vandens ar dezinfekavimo priemonės lygį.
Naudojimo vadovas
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5.22.2. Atjunkite įrangą nuo maitinimo šaltinio (IŠJUNKITE darbinio reţimo
jungiklį) ir pripildykite bakelį per atitinkamą uţpildymo angą.
5.23. ĮRANGOS IŠJUNGIMAS
5.23.1. Garo intensyvumo reguliatorių nustatykite į padėtį OFF (IŠJUNGTA).
Išjunkite PEREKSA įrenginio maitinimą.
5.23.2. Spauskite garo tiekimo svirtį, kol garo purškimas bus sustabdytas.
5.24. PARUOŠIMAS LAIKYTI
5.24.1. Nuimkite visas panaudotas tekstilės galvutes ir nusiųskite jas
dezinfekuoti ir (arba) skalbti pagal 5.25.2–5.25.4 punktus.
5.25. Įrangos dezinfekavimas
5.25.1. Atjunkite įrangos maitinimo tiekimą ir dezinfekuokite jos paviršius
deguonies turinčia dezinfekavimo priemone.
5.25.2. Panaudotos tekstilės galvutės turėtų būti dezinfekuojamos (jei tai
reikalinga pagal naudojimo procedūras arba jei tekstilės galvutės
naudojamos dezinfekcijai atlikti) patvirtinta ir tinkama dezinfekavimo
priemone tekstilės medţiagoms. Galvutės dezinfekavimui negali būti
naudojamos chloro turinčios dezinfekavimo priemonės.
5.25.3. Prieš skalbiant tekstilės galvutės iš anksto nuskalaujamos, kad būtų
pašalintas smėlis ir kitos stambios dalelės, kurios skalbimo metu gali
pakenkti pluošto struktūrai. Skalbkite NDK 60 °С temperatūroje,
gręţkite NDK 800 aps./min. greičiu. Plaunant rekomenduojama
naudoti specialius ploviklius be šarmų ir chloro. Dėl šarmų ir chloro
junginių greičiau prarandamos tekstilės galvutės funkcinės savybės.
Balikliai, kondicionieriai ir skalavimo priemonės nenaudojami.
5.25.4. Po plovimo tekstilės galvutės turėtų būti natūraliai išdţiovinamos
vėdinamoje patalpoje. Galima naudoti specialią dţiovinimo įrangą be
šilumos poveikio, kuri išdţiovina objektus oro srauto konvekcijos
būdu.
VI.
Komplektacija
PEREKSA įrenginio tiekimo rinkinį sudaro:
Pavadinimas
Kiekis, vnt
Daugiafunkcė drėgno valymo ir 1
dezinfekavimo
įrenginys
PEREKSA
Maţa purškimo galvutė
1 vnt.
Universali tekstilės purškimo Ne maţiau kaip 4 vnt.
galvutė
Maţa tekstilės purškimo galvutė
Ne maţiau kaip 1 vnt.
Naudojimo vadovas
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VII.
7.1.

7.2.

VIII.

IX.
9.1.

9.2.


9.3.

9.4.
9.5.

Šešiakampis verţliaraktis
1 vnt.
Eksploatavimo dokumentai:
Naudojimo vadovas
1 vnt.
Remontas
Remiantis techninio vertinimo išvadomis, remonto įmonė priima
sprendimą dėl PEREKSA įrenginio remonto poreikio kartu su
savininku (naudotoju).
Remontas gali būti atliekamas tiek eksploatavimo vietoje, tiek
remonto įmonės gamybinėse patalpose, atsiţvelgiant į remonto darbų
apimtį ir sudėtingumą, taip pat į įrangos transportavimo galimybes.
Sandėliavimas
Supakuotas įrenginys turi būti laikomas uţdaroje šildomoje patalpoje,
esant +5–40 °С temperatūrai ir 85 % santykinei drėgmei.
Dezinfekavimo priemonė (6 % vandenilio peroksidas) turėtų būti
laikoma pagal naudojimo instrukcijos reikalavimus.
Transportavimas
PEREKSA įrenginį galima transportuoti visomis dengtomis transporto
priemonėmis, išskyrus nešildomus orlaivių skyrius, laikantis nustatytu
būdu patvirtintų šioms transporto priemonėms taikomų taisyklių.
Įrenginio transportavimo sąlygos prieš pradedant eksploatuoti dėl
klimato veiksnių įtakos:
temperatūros diapazonas: nuo –50 °С iki + 50 °С;
santykinė oro drėgmė iki 100 % esant 25 °С temperatūrai.
Ţemesnėje nei nulio temperatūroje transportuota įranga turi būti
laikoma transportavimo pakuotėje kambario temperatūroje maţiausiai
12 valandų.
Jau eksploatuojama įranga negali būti transportuojama ţemesnėje nei
nulinė temperatūroje.
Informacija apie 6 % vandenilio peroksido dezinfekavimo priemonės
gabenimą – pagal naudojimo vadovo reikalavimus.

X.
Gamintojo garantijos
10.1. Gamintojas garantuoja patikimą įrenginio veikimą ir visišką
veikimo parametrų atitiktį deklaruojamoms savybėms 12 mėnesių
nuo pardavimo datos, jei Pirkėjas laikosi eksploatavimo sąlygų.

Naudojimo vadovas
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10.2. Garantijos laikotarpiu gamintojas savo sąskaita atlieka garantinį
remonto ir sugedusių įrangos dalių bei mazgų keitimą, jei aptikti
defektai atsirado dėl jo kaltės.
10.3. Gamintojas neprisiima jokių garantinių įsipareigojimų šiais atvejais:
 įranga buvo naudojama ne pagal paskirtį;
 jei paţeidţiamos prijungimo sąlygos, įrangos eksploatavimo taisyklės,
terminai ir reikalavimai, taip pat kiti reikalavimai, išdėstyti naudojimo
vadove ar kituose atitinkamuose teisiniuose dokumentuose;
 savarankiškai modifikuojant ar keičiant įrangos elementus ir
konstrukcijas arba išmontuojant įrangą be išankstinio gamintojo
leidimo ar sutikimo;
 jei įranga turi savavališko remonto pėdsakų;
 jei įranga ar jos konstrukcijos turi išorinių mechaninių paţeidimų,
įvykusių po įrangos perdavimo Pirkėjui;
 jei įranga ar jos konstrukcijos paţeidţiami dėl elektros tinklo
parametrų standartų neatitikimo;
 jei nėra nustatytu būdu išduodamo garantijos kupono;
 jei eksploatacijos pradţią, techninę prieţiūrą ar remontą atliko
gamintojo neakredituotos įmonės ir (arba) netinkamai kvalifikuoti
asmenys.
XI.
Informacija apie šalinimą
11.1. Įrangos gamybos procese naudojamos ţmogui ir aplinkai
nepavojingos medţiagos.
11.2. Įranga negali būti šalinama kartu su buitinėmis atliekomis. Įranga
šalinama pagal bendruosius elektros įrenginių šalinimo reikalavimus.
11.3. Elektrinių komponentų neturinčius komponentus galima šalinti su
buitinėmis atliekomis.
11.4. Informacija apie 6 % vandenilio peroksido dezinfekavimo priemonės
šalinimą – pagal naudojimo vadovo reikalavimus.
Elektriniuose ir elektroniniuose prietaisuose yra perdirbamų medţiagų
ir komponentų, kurie netinkamai naudojami ar išmesti gali būti
pavojingi sveikatai ir aplinkai. Šiuo simboliu paţymėtų prietaisų ir jų
komponentų negalima išmesti kaip komunalinių atliekų.

Naudojimo vadovas
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PAKUOTĖS PAŽYMĖJIMAS
Daugiafunkcinis drėgno valymo ir dezinfekavimo įrenginys
PEREKSA, gamintojo numeris _____________,
buvo supakuotas „SIA Dezmag“ pagal dabartiniuose techniniuose
reglamentuose numatytus reikalavimus.
_____________

_____________

_____________

pareigos

asmens parašas

vardas, pavardė
spausdintinėmis raidėmis

_____________
metai, mėnuo, data

PRIĖMIMO PAŽYMA
Daugiafunkcis drėgno valymo ir dezinfekavimo įrenginys
PEREKSA, serijos numeris _____________,
buvo pagamintas ir priimtas pagal dabartinius techninius
reglamentus ir perduotas nepriekaištingos būklės.
Įgaliotasis asmuo

________________
pareigos

_____________

_____________

asmens parašas

vardas, pavardė
spausdintinėmis raidėmis

_____________
metai, mėnuo, data

Naudojimo vadovas

A.V.
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SIA Dezmag
Rīgas iela 34-1A, Daugavpils, LV-5401, Latvija

GARANTIJOS KUPONAS
remontui / pakeitimui garantijos laikotarpiu
Daugiafunkcis drėgno valymo ir dezinfekavimo įrenginys PEREKSA,
gamintojo numeris _____________ _____________________
Pagaminimo data: _____________, 20___
Įmonės antspaudas:
Pardavimo informacija:
Prekybos

įmonės

pavadinimas,

adresas

ir

telefonas:

________________________________________________________
Pardavimo data: _____________, 20___
Pardavėjo parašas ir pavardė: ______________________________
A.V.

Naudojimo vadovas
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1 priedas
Daugiafunkcinio drėgno valymo ir dezinfekavimo įrenginio PEREKSA baktericidinio aktyvumo tyrimo rezultatai
Valymo būdas, poveikis: mažiausias (1), vidutinis (2), maksimalus (3) garo tiekimo režimas
su dezinfekavimo priemonės tiekimu
Testavimo išvados
Vertinami parametrai

E. coli 1275
(2 milijardai CFU/ml)
St. aureus 906
(2 milijardai CFU/ml)
Ps. aeruginosa
(2 milijardai CFU/ml)
Bacillus cereus
(2 milijardai CFU/ml)
Mycobacterium B5
(2 milijardai CFU/ml)
Candida albicans
(2 milijardai CFU/ml)
Salm. enter.
(2 milijardai CFU/ml)
Sh. sonnei
(2 milijardai CFU/ml)

Higienos
standartas

Matavimo
vienetas

NMK 99,99

%

NMK 99,99

%

Testavimo
metodų
reglamentas

Dezinfekavimo
priemonių
efektyvumo ir
saugos
laboratorinių
testų ir tyrimų
metodai,
R 4.2.2643-10

Linoleumas

Plastikas

Keramikinės
plytelės

Metalas

Daţyti
paviršiai

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

NMK 99,99

%

NMK 99,99

%

NMK 99,99

%

NMK 99,99

%

NMK 99,99

%

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

NMK 99,99

%

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

2 priedas
Daugiafunkcinio drėgno valymo ir dezinfekavimo įrenginio PEREKSA baktericidinio aktyvumo tyrimo rezultatai
Valymo metodas: poveikis – vidutinio garo tiekimo režimas kartu su dezinfekavimo priemonės tiekimu
Vertinami parametrai
E. coli 1275
(2 milijardai CFU/ml)
St. aureus 906
(2 milijardai CFU/ml)
Ps. aeruginosa
(2 milijardai CFU/ml)
Bacillus cereus
(2 milijardai CFU/ml)
Mycobacterium B5
(2 milijardai CFU/ml)
Candida albicans
(2 milijardai CFU/ml)
Salm. enter.
(2 milijardai CFU/ml)
Sh. sonnei
(2 milijardai CFU/ml)
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Testavimo
metodų
reglamentas

Testavimo išvados
KeramiPlastikas
kinės
Metalas
plytelės

Higienos
standartas

Matavimo
vienetas

NMK 99,99

%

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

NMK 99,99

%

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

NMK 99,99

%

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

NMK 99,99

%

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

NMK 99,99

%

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

NMK 99,99

%

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

NMK 99,99

%

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

NMK 99,99

%

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

Dezinfekavimo
priemonių
efektyvumo ir
saugos
laboratorinių
testų ir tyrimų
metodai,
R 4.2.2643-10

Linoleumas

Daţyti
paviršiai

3 priedas
Daugiafunkcinoi drėgno valymo ir dezinfekavimo įrenginio PEREKSA baktericidinio aktyvumo tyrimo rezultatai
Valymo metodas: poveikis – maksimalaus garo tiekimo režimas kartu su dezinfekavimo priemonės tiekimu
Vertinami parametrai
E. coli 1275
(2 milijardai CFU/ml)
St. aureus 906
(2 milijardai CFU/ml)
Ps. aeruginosa
(2 milijardai CFU/ml)
Bacillus cereus
(2 milijardai CFU/ml)
Mycobacterium B5
(2 milijardai CFU/ml)
Candida albicans
(2 milijardai CFU/ml)
Salm. enter.
(2 milijardai CFU/ml)
Sh. sonnei
(2 milijardai CFU/ml)
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Testavimo
metodų
reglamentas

Testavimo išvados
KeramiPlastikas
kinės
Metalas
plytelės

Higienos
standartas

Matavimo
vienetas

NMK 99,99

%

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

NMK 99,99

%

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

NMK 99,99

%

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

NMK 99,99

%

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

NMK 99,99

%

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

NMK 99,99

%

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

NMK 99,99

%

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

NMK 99,99

%

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

Dezinfekavimo
priemonių
efektyvumo ir
saugos
laboratorinių
testų ir tyrimų
metodai,
R 4.2.2643-10

Linoleumas

Daţyti
paviršiai

4 priedas
Daugiafunkcinio drėgno valymo ir dezinfekavimo įrenginio PEREKSA efektyvumo testavimo išvados, skirtos
ţmogui pavojingiems virusams inaktyvuoti ant skirtingų paviršių
Valymo metodas: poveikis – minimalaus / maksimalaus garo tiekimo režimas kartu su dezinfekavimo
priemonės tiekimu
Medţiaga
Stiklas
Plastikas
Daţyta siena
Metalas
Plytelės

Adenoviruso efektyvumas, %
Minimumas
Maksimumas
99,97
99,90
99,68
99,90
99,98

100,00
99,99
99,97
100,00
100,00

Koksakio viruso efektyvumas, %
Minimumas
Maksimumas
99,99
100,00
99,94
99,82
99,99
99,94377

100,00
99,98
100,00
100,00

5 priedas
Daugiafunkcinio drėgno valymo ir dezinfekavimo įrenginio PEREKSA fungicidinio efektyvumo tyrimo rezultatai
Valymo metodas: poveikis – minimalaus / maksimalaus garo tiekimo režimas kartu su dezinfekavimo
priemonės tiekimu
Medţiaga
Linoleumas
Plastikas
Daţyta siena
Metalas
Plytelės

puslapis21

Veiksmingumas prieš Aspergillus niger
padermę, РКПГ F 1249/80-2, %
Minimumas
Maksimumas
97,07
98,30
99,87
>99,99
99,91

>99,99
>99,99
>99,99
>99,99
>99,99

Veiksmingumas prieš Penicillium chrysogenum
padermę, РКПГ F 1350, %
Minimumas
Maksimumas
99,99
>99,99
99,94
99,50
99,56
99,52

>99,99
>99,50
>99,99
>99,99

6 priedas
Paviršių ir daugiafunkcinio drėgno valymo ir dezinfekavimo įrenginio PEREKSA sanitarijos suderinamumas

Paviršiaus tipas

Poveikis

Plastikas
Keramikinės plytelės
Daţyti paviršiai
Metalas
Linoleumas

Valymo metodas
Valymo metodas
Valymo metodas
Valymo metodas
Valymo metodas
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Vizualus paviršiaus išvaizdos pokyčio įvertinimas
Minimalaus garo tiekimo
Vidutinio garo tiekimo
Maksimalaus garo tiekimo
reţimas kartu su
reţimas kartu su
reţimas kartu su
dezinfekavimo
dezinfekavimo
dezinfekavimo priemonės
priemonės tiekimo
priemonės tiekimu
tiekimo reţimu
reţimu
Jokių pakitimų
Jokių pakitimų
Jokių pakitimų
Jokių pakitimų
Jokių pakitimų
Jokių pakitimų
Jokių pakitimų
Jokių pakitimų
Jokių pakitimų
Jokių pakitimų
Jokių pakitimų
Jokių pakitimų
Jokių pakitimų
Jokių pakitimų
Jokių pakitimų

