
 
 

 

Mediflex 

Kirurgiske produkter 

Flexarm™Plus Kirurgiske holdere og retraktorer 

Brugsanvisning. 

Produkter dækket af dette dokument: Se bunden af dokumentet 

Advarsel: Leveres usterile. Skal rengøres og steriliseres før brug 

Begrænsninger på gentagne rengøringer / steriliseringer: Gentagne behandlinger har 

minimal effekt på disse produkter.  ”Livstid” er normalt bestemt af slitage og skade. 

Instruktion 

Brugssted: 

 Når det er muligt, lad så ikke blod, debris eller kropsvæsker tørre ud på  

produkterne. Bedste resultat fremkommer ved umiddelbar behandling efter 

brug.  

Forberedelse til rengøring: 

 Fjern tilbehør, der er monteret på ”kvikslip” spidsen 

 Fjern Flexarmen fra stangen, som den er monteret på 

 Drej fastgørelsesknappen til den fleksible arm mod uret, så ledes at den bliver 

slap og let bevægelig. 

 

 

 



 
 

 

Rengøring i maskine: 

Mediflexs validerede dekontaminator parametre med Prolystica 2X Koncentreret 

Alkalisk vaskemiddel er: 

Fase Tid Minutter Temperatur( ⁰C ) 

Forvask 2.00 Koldt vand 

Vask 1 5.00 51.6 
Rens 1 2.00 Varmt Vand 

Rens 2 2.00 Varmt vand 
Slutrens 1.00 90 

Tørring 30-00 90 

 

Rengøring manuelt: 

 Forbered et enzymatisk desinfektionsmiddel  ( som  Enzol ) efter producentens 

anbefalinger (7,8ml/l når der ikke er snavs fundet på instrumentet) v. 40⁰ og 

iblødsæt i 15 minutter 

 Skrub de nedsænkede instrumenter med en blød nonmetallisk børste. Bevæg 

instrumenterne med hånden, mens der skrubbes i et minut på hver del 

 Skyl instrumenterne med varmt hanevand i 30 sekunder 

 Placer instrumenterne i et bad med varmt vand ( 38-49⁰). Bevæg instrumetnerne 

med hånden 1 minut. Gentag  yderligere 2 gange.  

 Læg instrumenterne i ultralydsbad 15 minutter i 40⁰C varmt vand og et PH 

neutralt middel (som Neutraa™). Forbered midlet i henhold til producentens 

anbefalinger. 

 Rens med ren hanevand i et minut 

 Gentag denne rengøringsprocedure, hvis instrumentet har nogen form for synlig 

tilbageværende kontaminering. 

 



 
 

 

 

Brugen af Flexarm Plus Surgical holdere og retraktorer.  

 

ADVARSEL:  

Mediflex Flexarm Plus Kirurgiske holdere og retraktorer må kun bruges af læger, som har tilstrækkelig 

træning og er familiære med denne type produkter. 

 

Montering:  

Flexarm Plus kan monteres på en Mediflex drejelig tværstang. For at montere, skru monteringsskruen 

mod uret, sæt armen på tværstangen og skru monteringsskruen med uret, så armen sidder sikkert 

fast på tværstangen. 

Brug: 

 Skru Flexarm spændeskruen med uret for at låse armen i den ønskede position. Hvis der skal 

repositioneres, så skru spændeskruen mod uret nok til at flytte armen og med uret for at låse, når den 

er i den ønskede stilling. Armen kan også manipuleres i låst tilstand, når det drejer sig om små 

justeringer. 

Monteringsskrue 

Kvikslip spids skruehus 

Flexarm spændeskrue 

 Led 

Låsemekanisme til 

kvikslipholder 

Låst 

Ulåst 

 



 
 

 

 

Sterilisation og tørring: 

 Præ Vac Damp Autoklave: Minimum 4 minutter ved eller over 132⁰C til 134⁰C 

 40 minutters tørringstid 

 Lufttørring eller brug en blød, ikke slibende og fnuggende serviet (efter vask) 

 Valideret hospitalsrengørings og sterilisationsprotokol til genbrugelige instrumenter kan også 

anvendes.  

 

Vedligeholdelse: 

 Vi anbefaler regelmæssig smørring af alle dele med gevind. 

Inspektion og funktion: 

 Tjek for sikre at alle bevægelige dele inklusive spændeskrue kan bevæges frit uden at binde 

 Visuel inspektion efter rifler, revner og andre skader.  

 

Yderligere information: 

Mediflex garanterer køber, at Flexarmprodukter er fri for defekter i materiale og udformning i et år fra 

købsdato. 

 

Produkter dækket af denne vejledning 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


