Como limpar e desinfetar seu
sistema de TC e PET/TC
Finalidade
Fornecer orientações sobre como limpar e desinfetar

Os seguintes materiais podem ser utilizados
para a limpeza e desinfecção:

seu sistema de TC e PET/TC com segurança.

• Limpador em spray ou lenços umedecidos com um
equivalente à água sanitária 1:10

Materiais de apoio

• Líquido ou lenços umedecidos com germicida de

Consulte as Instruções de Uso e/ou Guia de
Referência Técnica do seu sistema de TC e PET/TC
para obter informações adicionais

nível baixo ou intermediário
• Peróxido de hidrogênio a 3%
• Etanol

Instruções

• Gases de petróleo, liquefeitos, adoçados

• Limpeza é a remoção da sujeira visível (por

• Compostos de amônia quaternária

exemplo, materiais orgânicos e inorgânicos) de
objetos e superfícies e normalmente é realizada de
forma manual ou mecânica usando água com
detergentes ou produtos enzimáticos. A limpeza

• Benzil-C12-18-alquilmetil
• Sais de 1,1-dióxido de 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (1:1)
• Água destilada

minuciosa é essencial antes da desinfecção, pois os

• Aguardente metilado

materiais inorgânicos e orgânicos que permanecem

• Lenços desinfetantes umedecidos ou diluição em

nas superfícies dos instrumentos interferem na
eficácia desses processos.
• A desinfecção deve seguir as recomendações para

água de água sanitária em proporções de até 1:10
O sangue e os meios de contraste constituem
riscos à saúde. Tome as precauções de saúde e

desinfecção de nível baixo a intermediário,

segurança adequadas removendo os resíduos de

conforme definido nas diretrizes do CDC

sangue ou meios de contraste.

(http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/disinf
ection_nov_2008.pdf). As superfícies do sistema
são superfícies não críticas e devem ser
submetidas a uma desinfecção de nível baixo a
intermediário.
• Use um agente biocida comercial aprovado pela
autoridade regulatória do seu país para limpar a

• Ao limpar as tampas dianteira e traseira dos
scanners, cubra os microfones para evitar
vazamento da solução de limpeza em seu interior.
• Ao limpar os botões e a parte interna da abertura
do gantry, tome cuidado para evitar o vazamento
da solução de limpeza para o interior.

superfície do sistema, incluindo o Console, o

A limpeza incorreta pode resultar em danos ao

gantry, a mesa e os acessórios.

equipamento. Não use detergentes nem solventes
orgânicos para limpar o sistema. Detergentes fortes,
álcool e produtos de limpeza orgânicos podem
danificar o acabamento e causar um
enfraquecimento estrutural.

Limitações de responsabilidade
A Philips se encarregou de garantir a precisão desses materiais. No
entanto, a Philips não assume nenhuma responsabilidade por erros
ou omissões e se reserva o direito de fazer alterações sem aviso
prévio em quaisquer dos produtos aqui incluídos para aprimorar
sua confiabilidade, funcionamento ou design. A Philips poderá fazer
melhorias ou alterações nos produtos ou programas descritos no
presente instrumento a qualquer momento.
Apenas para uso educacional
A Philips está fornecendo estes materiais apenas para uso
educacional. Este conteúdo não se destina a fornecer
aconselhamento médico, diagnóstico ou tratamento. Este
conteúdo não deve ser considerado como um substituto ou
alternativa do Manual de Operação ou das Instruções de Uso.
Antes de tentar usar qualquer dispositivo médico da Philips, leia
minuciosamente as Instruções de Uso, prestando especial atenção
a todas as advertências, precauções e observações que porventura
contenham. Em todos os casos,
as informações contidas nas Instruções de Uso são consideradas
como informações prevalentes.
Termos de Uso
Confira os Termos de Uso completos no site philips.com/a-w/terms-of-use.html
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