
3

1 2

4 5

Povolené dezinfekční prostředky
• Arjo Clean
• Arjo General Purpose Disinfectant
• Arjo Disinfectant Cleanser IV
• Arjo All Purpose Disinfectant
• Arjo CenKleen IV

Příslušenství 
• Ochranné brýle
• Ochranné rukavice
• Rozprašovací láhev (není-li k dispozici sprchový panel)
• Dezinfekční prostředek
• Jednorázové utěrky
• Měkký čistící kartáč
• Kartáč na lahve

Nasaďte si ochranné rukavice a brýle. 

Opláchněte vodou. Začněte od horní části matrace 
a pokračujte dolů ke kolečkům.

Pokračujte kroky na následující straně

Zkontrolujte, zda je dezinfekční prostředek smíchán podle:
– štítku na láhvi dezinfekčního prostředku nebo
– směsného poměru uvedeného v návodu sprchového panelu 

Odstraňte spodní odtok a polštář. Vypláchněte spodní odtok a polštář. 
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Zvedněte matraci a položte ji přes nožní panel 
a postranice. Zadní strana matrace by měla 
směřovat nahoru.
Nastříkejte dezinfekční prostředek na zadní 
stranu matrace.

Nastříkejte dezinfekční prostředek a očistěte následující díly v hlavové části:
hlavový panel, postranice, nosnou desku a flexibilní zónu utěrkou na jedno 
použití.

Očistěte zadní stranu matrace 
jednorázovou utěrkou.

Vyndejte kluznou pomůcku.
Pacienta/klienta zajistěte bezpečnostními pásy přes 
hrudník, boky, kolena a hlavu. 
Rozložte opěrku ramen, šířku nastavte podle pacienta/kli-

Použijte jemný čisticí kartáč s dezinfekčním prostředkem. 
Začněte drhnout od horní části matrace a pokračujte dolů 
ke kolečkům. 
Použijte kartáč na láhve namočený v dezinfekčním 
prostředku. 
Vyčistěte horní odtok.

Pokračujte kroky na následující straně

Použijte jemný čisticí kartáč.
Polštář a spodní odtok vydrhněte samostatně. 
Vyvarujte se kontaktu s matrací, dokud není 
polštář vydezinfikován.

Očistěte spodní stranu matrace, nosné desky 
a vnější povrch horního odtoku.
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Nastříkejte dezinfekční prostředek a očistěte následující 
díly v nožní části:
nožní panel, postranice, nosnou desku, flexibilní zónu 
a horní odtok utěrkou na jedno použití.

Nastříkejte dezinfekční prostředek a očistěte 
vnitřní část matrace jednorázovou utěrkou.
Zatlačte záhyby v rozích matrace.

Položte vydezinfikovanou zadní stranu matrace 
přes vydezinfikovaný hlavový panel a postranice. 
Nevydezinfikovaná vnitřní část matrace by měla 
směřovat nahoru.
Vytlačte záhyby v rozích matrace.

Nastříkejte dezinfekční 
prostředek. 
Začněte od horní části matrace 
a pokračujte dolů ke kolečkům.

Nastříkejte dezinfekční 
prostředek do horního odtoku 
a vyčistěte kartáčem na láhve.

Pokračujte kroky na následující straně

Čištění provádějte jednorázovou 
utěrkou. 
Začněte od horní části matrace 
a pokračujte dolů ke kolečkům.

Dezinfekční prostředek nechte 
působit po uvedenou dobu. 

Položte matraci do 
její původní polohy.
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Nastříkejte dezinfekční prostředek 
a očistěte samostatně polštář a 
spodní odtok jednorázovou utěrkou.

Připevněte spodní odtok k hornímu 
odtoku a položte polštář na matraci.

Opláchněte všechny části studenou vodou, 
dokud nezmizí veškeré stopy po dezinfekčním 
prostředku. 
Začněte od horní části matrace a pokračujte 
dolů ke kolečkům. Opláchněte spodní část 
matrace.

Otřete všechny části dosucha 
pomocí jednorázových utěrek. 
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ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10   
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com


