HURTIGVEILEDNING – RENGJØRING OG DESINFISERING

AtmosAir Velaris
Desinfeksjonsmidler
HYBRIDMADRASSYSTEM

TOPPTREKK

BUNNTREKK

Isopropanol ≤ 70 %

●

●

●

Klorløsning ≤ 1 % (10 000 ppm)1

●

●

●

Kvartær ammoniakk 1920 ppm

●

●

●

Kvartær ammoniakkløsning 3-15 %.

●

●

Hydrogenperoksidløsning, 3–10 %.

●

DESINFEKSJONSMIDDEL

Klorkonsentrasjonen kan variere fra 250 ppm til 10 000 ppm avhengig av lokalt regelverk og
kontamineringsstatus.

1

MERK
Skyll og tørk grundig med rent vann for å fjerne rester av kjemikalier etter desinfeksjon med hvert
kjemikalie før oppbevaring

ADVARSEL
• Bruk alltid vernebriller og vernehansker for å unngå hud- og øyeskader. Skyll rikelig med vann hvis
det forekommer kontakt. Kontakt lege hvis øynene eller huden blir irritert.
Les alltid materialsikkerhetsdatabladet for desinfeksjonsmiddelet.
• For å unngå elektrisk støt må pumpen alltid kobles fra strømkilden før rengjøring og inspeksjon.
• For å unngå krysskontaminering må instruksjonene for desinfeksjon i denne bruksanvisningen
alltid følges.
• For å unngå hud- eller øyeirritasjon må desinfisering aldri utføres mens en pasient er til stede.

Nødvendig tilbehør for rengjøring/desinfisering
• Vernebriller

• Vernehansker
• Sprayflaske med rengjøringsmiddel
• Sprayflaske med desinfeksjonsmiddel
• Sprayflaske med vann
• Kluter
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Rengjøre og desinfisere
(26 trinn)

Følg alltid disse trinnene for riktig rengjøring og desinfeksjon etter hver pasient.

Klargjøre pumpen
1. Koble pumpen fra madrassen.
2. Velg Standby på pumpeenheten. Koble pumpen fra strømkilden.

Rengjøre pumpen
3. Ta på vernebriller og hansker.
4. Spray rengjøringsmiddelet på en ren klut.
5. Tørk av alle områder av pumpen for å fjerne avleiringer eller synlig smuss.
6. Rengjør alle tilsmussede områder med kluten etter behov.
7. Bruk en ny klut fuktet med vann til å tørke bort alle spor av rengjøringsmiddelet.
8. Bruk en tørr klut til å fjerne overflødig fuktighet fra pumpen.

Desinfisere pumpen
9. Spray desinfeksjonsmiddel på en ren klut og tørk av alle områder av pumpen.
10. La desinfeksjonsmiddelet virke så lenge som angitt i instruksjonene fra produsenten av
desinfeksjonsmiddelet.
11. Bruk en ny klut fuktet med vann til å tørke av alle spor av desinfeksjonsmiddel fra pumpen.
12. Bruk en tørr klut til å fjerne overflødig fuktighet fra pumpen.
13. La pumpen lufttørke.
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Rengjøre madrassen/seteputetrekkene
MERK
Topptrekket vurderes for smussgrad. Tropptrekket må vaskes hvis det er for tilsmusset.
Bunntrekket skal alltid rengjøres og desinfiseres ved å tørke av det.
14. Spray alle utvendige områder av madrassen/seteputens topp- og bunntrekk med rengjøringsmiddelet.
Sørg for å tørke grundig av madrasskoblingen og koblingshulrommet. Tørk av smuss med en
ren klut.
15. Rengjør tilsmussede områder (f.eks. håndtak) med rengjøringsoppløsningen etter behov.
16. Bruk en ny klut fuktet med vann til å tørke bort alle spor av rengjøringsmiddelet.
17. Bruk en tørr klut til å fjerne overflødig fuktighet.

Desinfiser madrassen/seteputetrekkene
18. Spray desinfeksjonsmiddel på en ren klut, og tørk av alle utvendige områder og håndtak på
madrassen/seteputens topp- og bunntrekk. Sørg for å tørke grundig av madrasskoblingen
og koblingshulrommet.
19. La desinfeksjonsmiddelet virke så lenge som angitt i instruksjonene fra produsenten av
desinfeksjonsmiddelet.
20. Bruk en ny klut fuktet med vann til å tørke av alle spor av desinfeksjonsmiddel fra madrassen/
seteputen.
21. Bruk en tørr klut til å fjerne overflødig fuktighet.
22. La madrassen/seteputens topp- og bunntrekk lufttørke.

Vask madrassen/seteputens topptrekk
23. Åpne glidelåsen og fjern trekket fra madrassen/seteputen.
24. Vask topptrekket ved en maksimumstemperatur på 80 °C (176 °F) med vaskemiddel.
25. Etter vask skal trekket lufttørkes (anbefalt) eller tørkes i tørketrommel ved 40 °C (104 °F)
eller maksimalt 80 °C (176 °F).
26. Sett topptrekket på madrassen/seteputen igjen når det er tørt.
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