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Observação: antes de limpar e desinfetar o equipamento, leia 
cuidadosamente a seção "Limpeza e Desinfecção" das "Instruções de 
Uso" da Philips para garantir a segurança e a operabilidade.

 www.philips.com/healthcare/services

Programa de  
limpeza e desinfecção RM

Programa de limpeza

1.  Use um pano macio umedecido em sabão ou 
detergente (recomendamos usar sabão líquido 
em vez de desinfetante) e limpe a superfície do 
equipamento até que os contaminantes visíveis 
na superfície sejam removidos.

2.  Use um pano macio umedecido em água limpa 
para remover as partículas e resíduos restantes.

3. Use um pano seco macio para secar a superfície 
do equipamento.

4. Para as tiras de posicionamento, recomenda-
se a limpeza usando um sabão neutro ou 
detergente (podem ser lavadas na máquina 
a 40°C ou menos) e colocar em uso após a 
secagem.

5. Ao limpar o conector da bobina digital, use o 
desinfetante recomendado, um pano macio e 
os cotonetes fornecidos com o sistema. Após 
a limpeza, deixe secar bem antes de utilizar 
novamente.

6. Os materiais de limpeza utilizados devem ser 
descartados de acordo com as normas de 
descarte de produtos contaminantes.

7.  Se os colchonetes, sacos de areia ou almofadas 
do fone de ouvido estiverem danificados, 
substitua-os imediatamente e não continue a 
usá-los.

8. Se forem encontradas rachaduras ou danos nas 
bobinas ou cabos, não continue a utilizar.

Programa de desinfecção 

Desinfetante recomendado: isopropanol 70%; 
etanol 70%; clorexidina 0,5% em 70% de etanol 

1.  Limpe a superfície do equipamento de acordo 
com o "Programa de Limpeza de RM". 

2.  Use um pano macio umedecido no desinfetante 
recomendado e limpe a superfície do 
equipamento.

3. Quando usar o etanol, deixe a superfície secar 
exposta ao ar.

4. Quando usar um desinfetante contendo cloro, 
após concluir a desinfecção use um pano 
macio umedecido em água limpa para limpar 
os resíduos do desinfetante com cloro na 
superfície do dispositivo. Em seguida, deixe 
secar exposta ao ar ou enxugue com um pano 
macio seco.

5.  Nunca use desinfetantes em spray inflamáveis 
ou propensos à explosão. O vapor pode causar 
incêndio, lesões fatais ou outras lesões corporais 
graves e/ou danos ao equipamento.

6.  Não é recomendável usar desinfetante em 
spray na sala do equipamento médico, pois o 
vapor pode entrar no equipamento e causar um 
curto-circuito ou corrosão.

7.  Os materiais de limpeza utilizados devem ser 
descartados de acordo com as normas de 
descarte de produtos contaminantes.

8. Se os colchonetes, sacos de areia ou almofadas 
do fone de ouvido estiverem danificados, 
substitua-os imediatamente e não continue a 
usá-los.

9. Se forem encontradas rachaduras ou danos nas 
bobinas ou cabos, não continue a utilizar.

A limpeza e a desinfecção do seu sistema 
de ressonância magnética devem estar em 
conformidade com todas as leis e regulamentos 
aplicáveis dentro da jurisdição na qual seu 
sistema está instalado.
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