
Az elmúlt hetekben ügyfélszolgálatunkat gyakran keresték fel kérdésekkel az anatómiai 
modellek megfelelő tisztításával kapcsolatban. Ezért úgy döntöttünk, hogy összeállítunk egy 
gyors útmutatót és néhány praktikus tánácsot az Önök számára.

A 3B Scientific® anatómiai modellek kiváló minőségű anyagból készülnek, és az anatómiai 
részletek befejezéséhez csak tartós festékeket használunk. Kérjük, kövesse az alábbi 
lépéseket az anatómiai modell tisztításákor, így az alkatrészek és a festék is biztonságban 
marad.

Rövid útmutató a 3B Scientific® 
anatómiai modellek tisztításához*

››
„A felületeken található koronavírussal kapcsolatosan a legfontosabb tudnivaló, hogy általános háztartási 
fertőtlenítőszerekkel könnyen tisztíthatók, ezek elpusztítják a vírust. A tanulmányok kimutatták, hogy a COVID-19 vírus 
akár 72 órán keresztül képes megmaradni műanyag és rozsdamentes acél felületeken, réz felületeken kevesebb, mint 4 
órán keresztül marad életben, kartonokon pedig kevesebb, mint 24 órán keresztül.“ 
– Egészségügyi Világszervezet (WHO)

AZ ANATÓMIAI
modell tisztítása
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1. lépés:  
 
Szerelje szét az anatómiai modellt összetevőire és helyezze őket 
egy már fertőtlenített felületre.

Fontos: A fertőtlenítéshez használjon olyan fertőtlenítőszereket, 
amelyek összetételükben nem tartalmaznak alkoholt**, például 
ammónium-kvaterner fertőtlenítőszereket. Az alkohol károsíthatja 
az anatómiai modell festését, ezekre a károkra nem vonatkozik a 
termékgarancia.

2. lépés:  
 
Kérjük, viseljen kesztyűt 
miközben a fertőtlenítőszert 
egyenletes oszlatja el az 
összes alkatrészen. Alternatív 
megoldásként a felületet 
meleg / forró vízzel és enyhe 
és semleges tisztítószerekkel, 
például szappannal 
vagy mosószerrel lehet 
megtisztítani.

3. lépés: 

Kövesse az alkalmazott 
fertőtlenítőszer utasításait. 
Jó tudni: egyes gyártók 
azt javasolják, hogy a 
fertőtlenítőszert néhány 
percig hagyják hatni.

4. lépés:  
 
Hagyja a modellt alaposan 
leszáradni. Törölje le a 
felesleges fertőtlenítőszert, 
és az összeszerelés és 
elpakolás előtt hagyja az 
összes alkatrészt teljesen 
megszáradni.

Ezt az eljárást minden használat után meg kell ismételni. 

További információkért vegye fel a kapcsolatot  
a 3B Scientific ügyfélszolgálatával.

*  Jogi nyilatkozat: Lehetséges, hogy a  
 vírusok, baktériumok és mikróbák továbbra is  
 megmaradnak a modellben. 
** FONTOS: Az alkohol károsíthatja az alkatrészeket.  
 Kérjük, olvassa el a termék összetételét, mielőtt  
 alkalmazza.
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