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1. Relevante produkter 

De følgende helmaskene fra MSA kan rengjøres og desinfiseres i en vaskemaskin av type PW 6131 EL fra Miele, med 
bruk av rengjørings- og desinfeksjonsmiddelet Sekumatic®FDR (flytende) fra ECOLAB® Deutschland GmbH:  

Hele ansiktsmasker fra seriene Hel ansiktsmaske, modell 
Hele ansiktsmasker for maske/hjelm-
kombinasjoner fra seriene 

 3S  
 3S PF  
 3S PS  
 3S PS MaXX  
 3S PF ESA  
 Ultra Elite PF  
 Ultra Elite PS  
 Ultra Elite PS MaXX  
 Ultra Elite PF ESA 
 Advantage 3100 
 G1 

 3S Basis 
 3S Basis med 

talemembran 
 3S Basis Plus  

 MSA-H/F1 negativt trykk 
 MSA-H/F1 positivt trykk 
 MSA-H/HPS negativt trykk 
 MSA-H/HPS positivt trykk 
 MSA-H/Supra negativt trykk 
 MSA-H/Supra positivt trykk 
 MSA 3S-H/Heros xtreme negativt trykk  
 MSA 3S-H/Heros xtreme positivt trykk 
 MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme negativt trykk  
 MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme positivt trykk 
 MSA-H/F1 2008 negativt trykk 
 MSA-H/F1 2008 positivt trykk 
 G1-H Hettemasker 

 PremAire Mask-Hood 
 PremAire Mask-Hood-PS-MaXX 

 

 ADVARSEL 

 Følg instruksjonene i bruksanvisningen og sikkerhetsdatabladet for rengjørings- og desinfeksjonsmiddelet som brukes.  
 Følg kjemikalieprodusentens instruksjoner om justering av doseringssystemene. 
 Følg instruksjonene i bruksanvisningen for Miele-vaskemaskinen. 
 Følg instruksjonene i bruksanvisningen for helmasken.  

2. Rengjøring 

(1) Legg masken i beskyttelsesposen som er beregnet til vasking, og lukk beskyttelsesposen.  

(2) Legg maskene løst i vasketrommelen, ikke press (maks 12 masker per vask).   
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3. Konsentrasjon/varighet 

1 %-løsning med Sekumatic®FDR => virketid 5 minutter ved 60 °C  =>  805 ml Sekumatic®FDR per vask med 
vaskemaskin (type PW 6131 EL). 

Sekumatic®FDR doseres automatisk som væske inn i maskinen i nøyaktig passe mengde gjennom en doseringsstasjon 
(ekstrautstyr).   

4. Vaskeprogram 

1. Forvask ved 50 °C i 5 minutter uten tilsetting av rengjøringsmiddel 

2. Kald forvask i 3 minutter uten tilsetting av rengjøringsmiddel 

3. Rengjøring og desinfeksjon ved 60 °C i 5 minutter med 1 % tilsats av rengjøringsmiddel 

4. Skylles i kaldt vann i 1 minutt 

5. Skylles i kaldt vann i 1 minutt 

6. Skylles i kaldt vann i 1 minutt 

7. Skylles i kaldt vann i 1 minutt 

5. Tørking 

(1) Tørk maskene ved maks 60 °C.  

(2) Fjern eventuelle rester av rengjøringsmiddelet. 

5.1. Etter rengjøring og desinfeksjon 

(1) Kontroller om det er rester av rengjøringsmiddelet på masken og dens komponenter, ventilene og ventilsetene og 
omarbeid de berørte delene om nødvendig.  

(2) Foreta en funksjonskontroll, visuell kontroll og lekkasjetest etter desinfeksjonen. 

(3) Etter hver rengjøring og desinfeksjon må helmasken og dens komponenter kontrolleres for endringer i materialet. 
Bytt ut de berørte delene om nødvendig. 

 


