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Product DSS8515 Disinfection Sterilising Tank with strainer, lid and drip tray 

DSS4215 Disinfection Sterilising Tank with strainer, lid and drip tray 

Manufacturer 

Contact Details 

Warwick Sasco Ltd, Warwick House, Heathcote Way, Warwick, CV34 6TE 

Tel:   00 44 (0) 1926 422427           Fax:  00 44 (0) 1926 315405          E:  info@sasco.co.uk 

Intended Purpose Disinfection set for decontamination and manual sterilization of instruments and equipment by liquid soaking. 

Strong container resistant to most hospital cleaning/disinfecting chemicals. Device provided unsterile. 

Limitations on 

Reprocessing  

The DSS8515 and DSS4215 are made from polypropylene. 

Polypropylene is a suitable material for sterilization by Steam, ETO, Gas Plasma, E beam and Gamma Radiation 

Decontaminate and wash in machines compliant with ISO158883, following the machine manufacturer’s 

instructions. 

Instructions Clean before use. 

Preparation  No particular requirements 

Inspect products before processing, if damaged withdraw product from use and report to your manager.  

Cleaning Manual Cleaning:  Separate product components, clean components individually one at a time. 

Wash with approved detergents, enzymatic or biocide cleaners.  Rinse with clean water. 

Dry with unwoven towels.  Do not use abrasive materials. 

Products can be cleaned with detergents compatible for polypropylene. (See detergent manufacturer’s guide.) 

Maintenance, 

inspection and  

testing 

Visual inspection is required to ensure complete removal of soil. 

Visual inspection to assess for wear and tear, and damage due to use. Discard damaged devices. 

Packaging None required  

Sterilization/ 

decontamination 

To guarantee the long life of the container we recommend:- 

Low temperature sterilization process. i.e. Manual sterilization with cold water and cleansing disinfectants. 

 

Storage Unprocessed products must be stored in primary packaging - a polythene bag.  

Second level of packing is advisable, i.e. the cardboard box. 

Products are to be stored in dry conditions off the floor  

Products are to be stored above a minimum temperature of 4°C. 

Shelf Life 36 months from date of manufacture 

Sterilised products are to be stored according to Hospital Protocol in a clean dry area on secure racks. 

Warnings Do not use any abrasive powders or metal brushes as these may cause scratching on surfaces 

Important 

Information for 

Processing 

This information provided by Warwick SASCo Ltd is the recommendation for the processing of a medical device. 

It remains the responsibility of the processor to ensure that the processing is actually performed using equipment, 

materials and trained personnel in the processing facility, to achieve the desired result. This requires validation 

and routine monitoring of the process. Likewise any deviation by the processor from the Instructions For Use 

provided should be properly evaluated for effectiveness and potential adverse consequences.  

Additional 

Information 

The Warwick Range of Products conform to : ISO9001:2008, ISO13485:2003     EEC Directive 93/42  

Other Referenced Standards: EN980:2008,   BS EN ISO14971:2007 

 

jarkov
Psací stroj
Dezinfekčnísterilizovatelnávanase sítem, víkema odkapávačem

jarkov
Psací stroj
Dezinfekční sterilizovatelná vana se sítem, víkem a odkapávačem

jarkov
Psací stroj
Dezinfekční sterilizovatelná vana se sítem, víkem a odkapávačem

jarkov
Psací stroj
Dezinfekční sada pro dekontaminaci a manuální sterilizaci nástrojů a vybavení v tekutém prostředkuOdolný materiál vhodný k čištění/dezinfekci chemikáliemi v nemocničních podmínkách. Dodává se nesterilní.

jarkov
Psací stroj
DSS8515 a DSS4215 jsou vyrobeny z polypropylenu.Polypropylen je materiál vhodný pro sterilizaci parou, ETO, parami H2O2 a zářením.Dekontaminujte a umývejte v přístrojích v souladu s normou ISO158883 a dodržujte přitom doporučení výrobce.

jarkov
Psací stroj
Výrobek

jarkov
Psací stroj
Výrobce

jarkov
Psací stroj
Účel použití

jarkov
Psací stroj
Omezení a reprocesing

jarkov
Psací stroj
Návod

jarkov
Psací stroj
Před použitím očistěte

jarkov
Psací stroj
Příprava

jarkov
Psací stroj
Žádné zvláštní doporučení.Před použitím výrobek zkontrolujte, pokud je poškozen, přestaňte jej používat a informujte svého nadřízeného.

jarkov
Psací stroj
Čištění

jarkov
Psací stroj
Ruční čištění: oddělte jednotlivé části výrobku a jednotlivě je omyjte.Použijte schválené detergenty, enzymatické nebo biocidní prostředky. Opláchněte čistou vodou.Osušte utěrkami z netkaného materiálu. Nepoužívejte abrazivní prostředky.Používejte pouze prostředky, které jsou kompatibilní s polypropylenem. (Ověřte si doporučení výrobce)

jarkov
Psací stroj
Údržba, kontrolaa ověření funkčnosti

jarkov
Psací stroj
Doporučuje se vizuálně kontrolovat výrobek a testovat, zda byla po použití odstraněna veškerá nečistota.Doporučuje se pravidelně výrobek kontrolovat, zda není nadměrně opotřeben nebo zda není na některýchmístech popraskaný.

jarkov
Psací stroj
Balení

jarkov
Psací stroj
Není vyloženě doporučeno.

jarkov
Psací stroj
Sterilizace /dekontaminace

jarkov
Psací stroj
Pro zachování dlouhodobé kvality výrobku se doporučuje sterilizace v nízkoteplotních typech sterilizačníchprocesů. Manuální sterilizace se doporučuje odpovídajícími dezinfekčními prostředky po předchozímumytí výrobku.

jarkov
Psací stroj
Skladování

jarkov
Psací stroj
Nepoužívané výrobky je třeba skladovat v původních obalech, v polyetylenovém sáčku.Dále se doporučuje používat i ochranný karton.Skladujte na suchém místě, neskladujte na podlaze.Minimální teplota skladu: 4st. CPoužitelnost: 36 měsíců od data výrobySterilizovaný výrobek skladujte podle zavedených pravidel na čistém a suchém místě v regálech.

jarkov
Psací stroj
Upozornění

jarkov
Psací stroj
Nepoužívejte žádné abrazivní pískové prostředky ani kovové kartáče, mohly by způsobit poškrábání.

jarkov
Psací stroj
Důležité informace výrobce

jarkov
Psací stroj
Tyto informace výrobce Warwick SASCo Ltd jsou doporučením pro nakládání se zdravotnickými prostředky.Zodpovědnost za zpracování a používání výrobku by měla být předána personálu, který byl dostatečněvyškolen. Jedině v takovém případě je možné dosáhnout potřebných výsledků. Je třeba zavést systémvalidace a monitoringu nakládání se zdravotnickými prostředky. Je třeba vždy postupovat podle doporučenívýrobce a vždy zvažovat potenciální důsledky nepříznivých okolností.

jarkov
Psací stroj
Doplňující informace

jarkov
Psací stroj
NÁVOD K POUŽITÍ




