
 
 

Mediflex Kirurgiska produkter 

Flexarm™Plus Optik och instrumenthållare 

Bruksanvisning 

Produkter som omfattas av detta dokument: se längst ner i dokumentet. 

Obs: Levereras osterilt. Skall rengöras och steriliseras innan användning. 

Restriktioner för upprepad rengöring / sterilisering: Upprepad behandling har 
minimal effekt på dessa produkter. "Livstiden" bestäms oftast av slitage och skador. 

Instruktion 

Om möjligt, låt inget blod, skräp eller kroppsvätskor torka på produkterna. De bästa 
resultaten erhålls genom omedelbar behandling efter användning. 

Förberedelse för rengöring: 

• Ta bort tillbehör, som är monterat med snabbkopplingen 
• Ta bort Flexarmen från stången, som den är monterad på 
• Vrid vredet på Flexarmen moturs, så att armen blir slapp och kan böjas enkelt 

 

 

 

  



 
 

Rengöring i maskin: 

Mediflexs validerade dekontaminator parameter med Prolystica 2X Koncentrerat 
Alkalisk diskmedel är: 

Fas Tid Minuter Temperatur( ⁰C ) 
Fördisk 2.00 Kallt vatten 
Disk 1 5.00 51.6 
Sköljning 1 2.00 Varmt Vatten 
Disk 2 2.00 Varmt vatten 
Slutsköljning 1.00 90 
Torkning 30-00 90 
 

Manuell rengöring: 

• Förbered ett enzymatisk desinfektionsmedel (som Enzol) efter tillverkarens 
rekommendationer (7,8ml / l när det inte finns någon smuts finns på 
instrumentet) v. 40⁰ och blötläggning i 15 minuter 

• Skrubba blötlagda instrument med en mjuk icke metallisk borste. Flytta 
instrumenten för hand samtidigt som varje del borstas i en minut  

• Skölj med varmt kranvatten i 30 sekunder 
• Placera instrumenten i ett bad med varmt vatten (38-49⁰). Rör runt 

instrumenten för hand under en minut. Upprepa ytterligare 2 gånger. 
• Lägg instrumenten i ultraljudsbad under 15 minuter i 40⁰C varmvatten och ett 

pH-neutralt medel (som Neutraa ™). Förbered medlet enligt tillverkarens 
rekommendationer 

• Skölj med rent kranvatten under 1 minut 
• Upprepa rengöringsproceduren om instrumentet har synlig kvarvarande 

kontaminering 

 

 

Användning av Flexarm Plus Surgical hållare och retraktorer  



 
 

 

VARNING:  

Mediflex Flexarm Plus Kirurgiska hållare och retraktorer får endast användas av läkare som har 
tillräcklig utbildning och är bekant med denna typ av produkter. 

 

Montering:  

Flexarm Plus kan monteras på en Medi Flex Swivel stång. För att installera, lossa fästskruven 
moturs, ställ Flexarmen på stången och dra åt monteringsskruven medurs så att armen är 
ordentligt fastsatt på stången. 

Användning: 

Skruva Flexarmens spänningsskruv medurs för att låsa armen i önskad position. Om armen ska 
ompositioneras, så skruva spänningsskruven moturs nog att flytta armen och medurs för att låsa 
när den är i önskat läge. Armen kan också manipuleras i låst tillstånd, när det handlar som små 
justeringar. 

Sterilisation och torkning: 

• Pre Vac Damp Autoklav: Minimum 4 minuter vid eller över 132⁰C till 134⁰C 
• 40 minuters torktid 
• Låt lufttorka eller använd en mjuk handduk utan slipmedel (efter tvätt) 
• Validerad sjukhus rengöring och sterilisering protokoll för återanvändbara instrument kan 

också användas. 

Underhåll: 

Monteringsskruv 

Snabbkoppling Skruvhus 

Flexarm spänningsskruv 

 Led 

Låsningsmekanism till 
snabbkoppling 

 

Låst 

Olåst 



 
 

Vi rekommenderar regelbunden smörjning av alla gängade delar. 

Inspektion och funktion: 

• Kontrollera att alla rörliga delar inklusive spänningsskruven rör sig fritt utan att kärva 
• Visuell inspektion för repor, sprickor och andra skador.  

 

Ytterligare information: 

Mediflex garanterar köparen, att Flexarmprodukter är fri från defekter i material och utformning i 
ett år från inköpsdatum. 

 

 

 

 

 

 

Produkter som omfattas  av denna instruktion: 



 
 

 

 

 

 


