
LMActivator ja LMTrainer 
Puhdistus- ja välinehuolto-ohjeet

Puhdistus ja desinfiointi kotona  – potilaille 

Tarkasta koje, ennen kuin panet sen suuhun. Jos havaitset merkkejä epänormaalista kulumisesta tai 
vaurioitumisesta, keskeytä käyttö ja ota yhteys hammaslääkäriisi.

Huuhtele koje päivittäin ennen suuhun viemistä ja suusta ottamisen jälkeen.

Käytä hammasharjaa kojeen puhdistamiseen. Älä käytä hammastahnaa, koska hammastahnojen hankaavat 
aineet saattavat naarmuttaa kojetta.

Koje voidaan tarvittaessa desinfioida upottamalla se kiehuvaan veteen vähintään yhden minuutin ajaksi.

Rasia voidaan pestä astianpesukoneessa.

Välinehuolto-ohje  – ammattilaisille

Noudata paikallisia suun terveydenhuollon infektioturvallisuusohjeita ja -suosituksia. Esim. SFS-käsikirja 
142-1. Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Pesu ja desinfiointi. Osa 1: Välinehuoltajan käsikirja. Suomen 
Standardisoimisliitto ry. 2015.

Noudata desinfioivan pesukoneen, autoklaavin, pesuaineen ja/tai sterilointiaineen valmistajan käyttöohjeita.



Tarkastus

Tarkasta koje silmämääräisesti ja hävitä se, jos havaitset siinä 
vaurioitumisen merkkejä.

Koje on tarkoitettu vain yhden potilaan käyttöön ja hävitettäväksi käytön jälkeen. Koje voidaan poikkeuksellisesti 
uudelleenkäsitellä (tarkastus, puhdistus ja desinfiointi tai sterilointi) toisen potilaan käyttöön, jos kojetta on käytetty 
saman päivän toimenpiteeseen (kuten kojeen sovittamiseen) terveydenhuollon ammattilaisten valvonnassa. Jos 
potilas on käyttänyt kojetta kotona, sitä ei saa uudelleenkäsitellä toisen 
potilaan käyttöön.

Suositus: desinfioiva pesukone

Puhdista desinfioivassa pesukoneessa miedolla, 
pH-arvoltaan neutraalilla, entsymaattisella 
puhdistusaineella, joka on tarkoitettu sellaisten 
silikonisten lääkintälaitteiden puhdistukseen, joita 
ei ole luokiteltu direktiivin 1999/45/EY tai muiden 
paikallisten säännösten mukaisesti vaaralliseksi. 

(Katso puhdistusaineen valmistajan käyttöturvallisuus- 
tiedotteen kohta 2: Vaaran yksilöinti.)

Aseta koje pystyasentoon siten, että aukot ovat 
pystysuunnassa, jotta vältät ilmakuplat ja varmistat 
aukkojen kunnollisen puhdistuksen, huuhtelun ja 
desinfioinnin.

Desinfioivan pesukoneen lämpötila voidaan valita 
vapaasti, sillä silikoni kestää kuumuutta (134 °C).

Vaihtoehtoisesti: manuaalinen puhdistus

Puhdista pehmeällä harjalla. Käytä mietoa, pH-
arvoltaan neutraalia, silikonisten lääkintälaitteiden 
puhdistukseen tarkoitettua entsymaattista 
puhdistusainetta, joka ei ole luokiteltu direktiivin 
1999/45/EY tai muiden paikallisten säännösten 
mukaisesti vaaralliseksi.  
 
(Katso puhdistusaineen valmistajan käyttöturvallisuus- 
tiedotteen kohta 2: Vaaran yksilöinti.)

Huuhtele huolellisesti.

Tarkasta koje puhdistuksen jälkeen ja toista edellä 
kuvattu toimenpide tarvittaessa. Varmista, että koje ja 
sen aukot on puhdistettu ja huuhdeltu huolellisesti.

Desinfiointi/sterilointi

Suositus: sterilointi höyryautoklaavissa lämpötilassa 
134 °C.
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Vaihtoehtoisesti: kemiallinen sterilointi DuPont 
Rely+On PeraSafe -sterilointiaineella.

Vaihtoehtoisesti: desinfiointi desinfioivassa 
pesukoneessa edellä olevan Puhdistus-kohdan 
mukaisesti.

Puhdistus

Puhdista koje viipymättä. Älä liota äläkä käytä kemiallisia puhdistusaineita.


