
Tata Cara Pembersihan Manual dan Disinfeksi 
Savina® 300, Evita® V300 dan 
Evita® Infinity® V500



Latar Belakang
Covid-19 atau Corona Virus Disease 2019 merupakan wabah yang sudah ditetapkan oleh WHO (World 
Health Organization) sebagai pandemik. Hal ini pun membuat waspada seluruh negara, termasuk 
Indonesia. Sejak pelaporan pertama kali terinfeksinya warga negara Indonesia, upaya pencegahan 
hingga penanganan menjadi hal yang terus diupayakan oleh pemerintah untuk seluruh masyarakat.

Saat ini para petugas medis merupakan jajaran yang sangat rentan untuk terinfeksi virus Covid-19. 
Dimana para petugas medis harus terus siaga menangani pasien terinfeksi virus Covid-19 yang terus 
bertambah.

Tim medis bagian ICU (Intensive care unit) yang harus melayani pasien Covid-19 melakukan 
perawatan pun memiliki resiko yang tinggi untuk terinfeksi virus tersebut. Oleh karena itu, menghim-
pun data dari Drägerwerk AG & Co. KGaA, kami ingin memberikan edukasi kepada para pelanggan 
kami untuk dapat meminimalisir resiko terpapar virus Covid-19.

Cara Penularan Virus Covid-19
Cara penularan virus Covid-19 terdiri dari beberapa hal dibawah ini yang penting bagi para tenaga 
medis untuk mengetahuinya untuk mengurangi resiko terinfeksi.

• Droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin
• Kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan
• Menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, 

atau mata sebelum mencuci tangan

Antisipasi Kesehatan untuk Melawan Covid-19



Rekomendasi APD Saat Tangani Covid-19
Lewat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan dalam dokumen Panduan APD Terbaru 6 April 2020, 
berikut Alat Pelindung Diri yang wajib digunakan ketingan menangani pasien Covid-19 :
• Masker
 Masker bedah -> loose – fitting dan mampu memblokir percikan dan tetesan
 partikel besar
 Masker N95 -> harus di segel ketat di sekitar hidung dan mulut
• Pelindung wajah (face shield) bahan : plastik jernih transparan menutup wajah sampai dagu
• Pelindung mata (goggles) -> harus menutupi erat area sekitar mata, bahan dari plastik
• Apron bahan : plastik sekali pakai atau bahan plastik berkualitas tinggi yang dapat digunakan 

kembali (reuseable)
• Jubah/gown dengan persyaratan : efektif barrier (mampu mencegahpenetrasi cairan), fungsi atau 

mobilitas, nyaman, tidak mudah robek, pas pada badan tenaga kesehatan, biocompatibility, flam-
mability, odor, dan quality maintenance ).

 Menurut jenis penggunaannya :
 1. Gaun Sekali Pakai (reuseable) -> bahan synthetic fibers (misalnya polypropylene, polyester,  
 polyethylene)
 2. Gaun dipakai berulang -> bahan 100% katun atau 100% polyester, atau kombinasi antara  
 katun dan polyester. Dapat dipakai berulang maksimalsebanyak 50 kali dengan catatan tidak 
 mengalami kerusakan.
• Sarung tangan : yang ideal harus tahan robek, tahan bocor, biocompatibility dan pas pada tangan 

pasien. Bahan : lateks karet, polyvinyl chloride (PVC), nitrile, polyurethane
• Penutup kepala bahan : tahan cairan, tidak mudah robek dan ukuran nya pas di kepala
• Sepatu pelindung harus menutup seluruh kaki bahkan bisa sampai betis apabila gaun yang di-

gunakan tidak mampu menutup sampai ke bawah. Bahan : karet atau bahan tahan air atau bisa 
dilapisi dengan kain tahan air.

Tata Cara Penggunaan APD
Hal yang perlu diperhatikan sebelum dan sesudah penggunaan APD antara lain :
• Menggunakan baju kerja (scrub suit)
• Melakukan kebersihan tangan sebelum dan sesudah menggunakanAPD
• Melakukankebersihan tangan setiap melepaskan item APD
• Mandi setelah selesai menggunakan APD

Pemasangan APD :
1. Ganti baju dengan baju kerja/srub suit
2. Kenakan sepatu pelindung
3. Pakai Gown/jubah bersih
4. Masker bedah/masker N95
5. Pasang googles
6. Pasang pelindung kepala, bila perlu menggunakan face shield
7. Pasang sarung tangan



Pelepasan APD :
1. Buka sarung tangan
2. Buka gown/jubah
3. Buka pelindung kepala dan face shield
4. Buka googles
5. Buka pelindung sepatu atau sepatu pelindung (boots)
6. Buka masker (bedah/N95)
7. Buka sarung tangan

Jenis Proses Dekontaminasi

Pembersihan kotoran fisik

Proses membersihkan 
kotoran yang terlihat dengan 
menggunakan air biasa atau 

deterjen 

DARAH ATAU CAIRAN TUBUH

Disinfeksi

 Proses
 desinfeksi dengan mengelap 
dan membersihkan dengan 

cairan desinfektan 
MENGURANGI KEBERADAAN 

VIRUS, BAKTERI, KUMAN & 
MIKROORGANISME LAIN

Sterilisasi
Proses

 membunuh dan menghilangkan 
semua mikro 

organisme secara total
MENGHILANGKAN VIRUS, 

BAKTERI, KUMAN & 
MIKROORGANISME, 

termasuk spora bakteri

Dekontaminasi Peralatan Ventilator
Adapun tingkat dekontaminasi yang kita ketahui bersama terdapat dalam tabel berikut ini. Untuk 
kasus COVID-19 ini berada di level antara Low dan Intermediate Level Disinfectants.



Di bawah ini adalah beberapa contoh jenis desinfektan yang direkomendasikan oleh WHO, 
CDC, dan FDA.

Tata Cara Disinfeksi Ventilator Evita® V300 
dan Evita® Infinity® V500
Pembongkaran/Perakitan Flow Sensor

Buka penutup dengan
mengangkat tepi bawah ke 
atas

1

Buka penutup dengan
mengangkat tepi bawah ke atas 3

Dorong flow sensor ke kiri 2

Dorong flow sensor ke kanan
ke dalam soket

2

Lepas flow sensor dari soket3

Masukan dan paskan flow
sensor kedalam soket

1



Lepaskan diafragma.4

Pasang diapragma ditepi
housing valve ekspirasi 2

Angkat dan kosongkan wa-
dah perangkap air.

5

Pasang water trap 1

Pembongkaran/Perakitan Expiratory Valve

Putar valve pengunci ke kiri1

Putar pengunci valve kearah
kanan sampai klik 5

Lepaskan valve ekspirasi dari
fitting

2

Putar pengunci valve ke kiri,
kemudian paskan kedalam fiting 4

Tarik lengan sensor dari
valve ekspirasi

3

Pasang lengan flow sensor
pada valve ekspirasi

3

Pembersihan manual dan Disifeksi Flow Sensor

Siapkan cairan desinfektan 
murni non alkohol1

Rendam flow sensor pada
desinfektan selama beberapa 
waktu

Pada awal dan akhir putar flow 
sensor pada cairan desinfekan 
kurang lebih 3 kali ( jangan telalu 
kencang)

2

Pastikan cairan desinfektan
mengenai semua bagian flow sensor

Bilas flow sensor pada air 
(aquabides) dalam wadah. Dan
bersihkan desinfektan

3



Siapkan cairan desinfektan4

Ulangi putar flow sensor pada cairan
desinfektan selama beberapa waktu (
jangan putar terlalu kuat ). Pastikan
cairan desinfektan mengenai semua
bagian flow sensor

Cukup bilas flow sensor pada air
(aquabides) sampai tidak ada cairan
desinfektan

5

Periksa flow sensor dari
kerusakan (filamen putus) dan
 kotoran

Singkirkan sisa air ( jangan ditiup 
ataupun dilap)6

Keringkan flow sensor di udara
kurang lebih 30 menit

Instruksi Penggunaan Ulang Evita® V300 and Evita® Infinity® V500

Catatan untuk Pembersihan Manual dan Disinfeksi 
• Posisikan produk dengan aman pada wadah.
• Pastikan semua permukaan dan bagian dapat dibilas sepenuhnya.

Catatan untuk Sterilisasi
Periksa produk apakah terlihat kerusakan dan ganti jika perlu. Untuk produk semi kritis ini, sterilisasi 
dimungkinkan tetapi tidak wajib.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Instruksi Penggunaan.

*sebagai alternatif Anda juga dapat menggunakan valve ekspirasi sekali pakai



Tata Cara Disinfeksi Ventilator Savina® 300
Pembongkaran/Perakitan Flow Sensor

Pembongkaran/Perakitan Expiratory Valve

Buka penutup dengan
mengangkat tepi bawah ke 
atas

1 Dorong flow sensor ke kiri 2 Lepas flow sensor dari soket3

Buka penutup dengan
mengangkat tepi bawah ke atas 3 Dorong flow sensor ke kanan

ke dalam soket
2 Masukan dan paskan flow

sensor kedalam soket
1

Putar valve pengunci ke kiri1 Lepaskan valve ekspirasi dari
fitting

2 Tarik lengan sensor dari
valve ekspirasi

3

Putar pengunci valve kearah
kanan sampai klik 5 Putar pengunci valve ke kiri,

kemudian paskan kedalam fiting 4 Pasang lengan flow sensor
pada valve ekspirasi

3

Lepaskan diafragma.4 Angkat dan kosongkan wa-
dah perangkap air.

5

Pasang diapragma ditepi
housing valve ekspirasi 2 Pasang water trap 1



Pembersihan manual dan Disifeksi Flow Sensor

Instruksi Penggunaan Ulang Savina® 300

*sebagai alternatif Anda juga dapat menggunakan valve ekspirasi sekali pakai

Siapkan cairan desinfektan 
murni non alkohol1

Pada awal dan akhir putar flow 
sensor pada cairan desinfekan 
kurang lebih 3 kali ( jangan telalu 
kencang)

2 Bilas flow sensor pada air 
(aquabides) dalam wadah. Dan
bersihkan desinfektan

3

Rendam flow sensor pada
desinfektan selama beberapa 
waktu

Pastikan cairan desinfektan
mengenai semua bagian flow sensor

Siapkan cairan desinfektan4
Cukup bilas flow sensor pada air
(aquabides) sampai tidak ada cairan
desinfektan

5 Singkirkan sisa air ( jangan ditiup 
ataupun dilap)6

Ulangi putar flow sensor pada cairan
desinfektan selama beberapa waktu (
jangan putar terlalu kuat ). Pastikan
cairan desinfektan mengenai semua
bagian flow sensor

Periksa flow sensor dari
kerusakan (filamen putus) dan
 kotoran

Keringkan flow sensor di udara
kurang lebih 30 menit



Aksesoris untuk Pasien Neonatus
Pembongkaran/Perakitan Muffler

Buka penutup dengan
mengangkat bagian bawah 
ke atas

1 Tarik muffler / knalpot ke kiri2 Lepas Muffler dari soket3

Tutup Penutup Flap 3 Dorong flow sensor ke kanan
ke dalam soket

2 Masukan dan paskan flow
sensor kedalam soket

1

Pembongkaran/Perakitan Valve Ekspirasi Neonatal

Putar kuncian valve ke kiri1 Lepas valve ekspirasi dari
fitting

2 Lepas diapragma3

Putar pengunci ke kanan sampai
bunyi klik pada tempatnya 4

Putar pengunci valve ke kiri dan
dorong ekspirasi valve sampai

ke tempatnya
3 Pasang dan cocokan

diapragma ke ekspirasi valve
2

Lepas dan kosongkan air
dari water trap4

Pasang water trap 1



Catatan untuk Sterilisasi
Periksa produk apakah terlihat kerusakan dan ganti jika perlu. Untuk produk semi kritis ini, sterilisasi 
dimungkinkan tetapi tidak wajib.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Instruksi Penggunaan.
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Daftar Pustaka


