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Suprafaţa sondei este forte delicată şi se poate deteriora. 

După fiecare utilizare înlăturaţi cu grijă excesul de gel de pe traductor cu un 

şerveţel moale pentru a asigura o durată maximă de exploatare a dispozitivului. 

Înainte de utilizare verificaţi ca echipamentul să nu aibă semne de deteriorare, 

care pot dăuna securităţii femeii sau performanţei dispozitivului. Se recomandă ca 

controlul să se efectuieze o dată pe lună. 
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Întreţinere, Curăţare şi Dezinfectare: 
 

Înainte de curăţare, decuplaţi echipamentul şi extrageţi bateria. 

Păstraţi carcasa dispozitivului în curăţenie, nu admiteţi nimerirea prafului şi 

murdăriei. 

Curăţaţi carcasa dispozitivului, inclusiv şi ecranul, cu un şerveţel uscat şi 

moale. 

Dacă este necesar, curăţaţi dispozitivul cu un şerveţel moale, înmuiat în săpun 

sau apă şi ştergeţi-l imediat cu un şerveţel uscat. 

Ştergeţi sonda cu un şerveţel moale, pentru a înlătura rămăşiţele de gel. Curăţaţi 

doar cu săpun şi apă.  

Ştergeţi suprafaţa sondei cu Alcool etilic sau Izopropilic 70 %, lăsaţi să se 

usuce în aer liber, sau curăţaţi cu un şerveţel uscat şi curat. 

 

 

Atenţie! 
 

Nu folosiţi agenţi puternici de dizolvare, cum ar fi acetona! 

 

Niciodată nu folosiţi substanţe de lustruire cum ar fi hârtia abrazivă! 

 

Nu permiteţi agentului de curăţare să pătrundă în interiorul carcasei 

dispozitivului, nu cufundaţi nici-o parte a lui în apă! 

 

La curăţare evitaţi vărsarea lichidului pe dispozitiv! 

 

Nu lăsaţi agenţi de curăţare pe vreo parte a dispozitivului! 

 

 

Pentru dezinfectarea sondei rezistente la apă 2.0 MHz, sau a sondei rezistente la 

apă 3.0 MHz, cufundaţi parţial sonda în soluţie de bromid de benzalconiu, 0,5 % 

clorhexidină, 2 % glutaraldehină şi 75 % etanol. Ştergeţi sonda cu o cârpă moale şi 

uscată. 

 

Notă! 

Atunci când sonda este cufundată parţial în apă, atrageţi deosebită atenţie la 

înălţimea coloanei de apă, pentru a evita pătrunderea substanţelor în interiorul sondei. 

 

Atenţie! 

Niciodată nu sterilizati sonda sau echipamentul în autoclav sau prin alte 

metode! 


