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Zaleca się stosowanie następujących środków zapobiegawczych:
• zapewnić regularną wymianę pochłaniaczy — dla zapewnienia kontroli stosować datowane etykiety.
•  jeśli absorbent jest nadal w pojemniku, unikać ustawiania podstawowego lub ciągłego przepływu tlenu lub 

świeżego gazu na noc lub na czas weekendu.
•  upewnić się, że zawory urządzenia doprowadzającego gaz oraz centralny układ zaopatrzenia/odprowadzania 

gazów są przełączane na opcję „park” w okresach pomiędzy pacjentami oraz na koniec dnia.
•  unikać prób osuszania obwodów w czasie pomiędzy pacjentami (jeśli założony jest pojemnik z absorbentem) 

poprzez: włączanie wentylatora, ustawianie ciągłego przepływu gazu lub korzystanie z centralnego systemu 
próżniowego.

•  stosować niskie lub umiarkowane natężenie przepływu gazu, aby utrzymać poziom wilgotności układu.  
W niektórych układach okrężnych pochłaniacz znajduje się tuż za wlotem śweźego gazu, co może powodować 
szybsze osuszanie wapna sodowanego.

•  Stosując wysokie natężenie przepływu gazu przez dłuższy czas, należy omijać pochłaniacz; jeśli urządzenie nie 
jest używane lub znajduje się w trybie czuwania dłużej niż przez jeden dzień, należy usunąć absorbent.

Jesli zaistnieje podejrzenie, że wapno sodowe uległo osuszeniu (na przykład do wartości niższej niż 5% udziału wagowego 
wody) lub jeśli zaobserwowany zostanie ostry wzrost temperatury w fazie wstępnej parowania albo nieprawidłowe 
opóźnienie wzrostu stężenia wdychanego środka anestecycznego, należy natychmiast wymienić pochłaniacz z wapnem 
sodowanym na inny. Nigdy nie dodawać do Sofnolime® wody w celu korekty niskiej wilgotności — spowoduje to 
spadek efektywności pochłaniacza w wyniku lokalnego pokrycia powierzchni granulek wodą. Zawartość wody jest 

Zużyte pojemniki po Sofnolime® mogą nadal zawierać pewne ilości wchłoniętego (porwanego) środka 
anestetycznego. Ilość tego środka należy oszacować i odpowiednio obchodzić się z tymi materiałami podczas 
likwidacji odpadów, na przykład w spalarni lub na składowisku odpadów (wskazówki na temat likwidacji odpadów- 
patrz Karta Danych Bezpieczeństwa).  Absorbent Sofnolime® nie zawiera ftalanów, leków ani pochodnych krwi.
Przechowywanie
Absorbent Sofnolime® dostarczane jest w pojemnikach hermetycznych z tworzywa sztucznego lub folii 
laminowanej. Podczas przechowywania pojemniki powinny być szczelnie zamknięte i trzymane w czystym, suchym 
otoczeniu, w niezmiennej temperaturze od 0° do 35°. Składowanie w wyższych temperaturacl może zmniejszyć 
wydajność i skrócić okres eksploatacji produktu w wyniku utraty wilgotności. Przy odpowiednim składowaniu 
nieotwarte opakowania utrzymują zdolność absorpcyjną przez okres:

Opakowanie Wielkość Okres eksploatacji w latach

Podwójne opakowanie plastikowe 4,5 kg 5
Beczki plastikowe 20 kg 5
Kubły plastikowe 16,8 kg 5
Fabrycznie napełniane pojemniki pochłaniacza wszysckie 2
Torby, wielowarstwowe / foliowe wszysckie 2

Pojemników nie wolno składować w miejscach, gdzie:

 • wystawione będą na bezpośrednie działanie silnych promieni słonecznych
 • będą stykały się z niezgodnymi chemikaliami lub kwasami, lub znajdowały w ich pobliżu
 • będą częściowo lub całkowicie zanurzone w wodzie
 •  będą znajdowały się w atmosferze o nieprawidłowym stężeniu dwutlenku węgla, siarkowodoru lub innych 

kwaśnych gazów
 • będą narażone na działanie temperatury poniżej 0°
 •  występuje nadmierne obciążenie przy zestawianiu — maksymalne dopuszczalne  

spiętrzenie to wysokość 2 palet
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