
Odstranění viditelných usazenin

Umístěte hygienický zvedák  
nad vanu a spusťte jej dolů. 

Miranti: Odstraňte opěrku hlavy, stehenní  
opěrku, bezpečnostní rukojeť pacienta/klienta  
a bezpečnostní pásy. 
Bolero: Odstraňte matraci a bezpečnostní pásy. 
Alenti: Odstraňte opěrku zad a bezpečnostní pás. 
Calypso: Odstraňte sedák, vložku sedáku,  
opěrku zad a bezpečnostní pás. 

Příslušenství položte na dno vany. 

Viditelné zbytky očistěte hadříkem namočeným ve vodě, nebo je 
osprchujte vodou a vydrhněte kartáčem. Při čištění hygienického 
zvedáku postupujte shora dolů. 
Vyčistěte všechny odstraněné součásti. 
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POZNÁMKA
Postup čištění a dezinfekce je názorně ilustrován na zvedacím koupelovém vozíku Miranti  
a na integrovaném dezinfekčním systému. 

VAROVÁNÍ

Aby nedošlo k poškození zraku a kůže, vždy používejte ochranné brýle a rukavice.  
V případě zasažení oplachujte hojně vodou. Pokud dojde k podráždění kůže, navštivte lékaře.  
Vždy si přečtěte návod k použití a bezpečnostní list (BL) dezinfekčního prostředku. 
Aby nedocházelo ke křížové kontaminaci, vždy dodržujte pokyny k dezinfekci uvedené  
v tomto návodu k použití. 
Z důvodu ochrany před podrážděním očí nebo pokožky nikdy neprovádějte dezinfekci  
v přítomnosti pacienta/klienta. 

Pokračujte kroky na následující straně.

Čistěte a dezinfikujte každý den.  
Vyčistěte a vydezinfikujte před použitím u nového 
pacienta/klienta.

Potřebné pomůcky:
• Ochranné rukavice
• Ochranné brýle
• Rozprašovací láhev s dezinfekčním prostředkem 

(není-li k dispozici integrovaný dezinfekční systém)
• Rozprašovací láhev (nebo rukojeť sprchy) s vodou
• Hadřík – mokrý a suchý
• Jednorázové utěrky
• Měkký kartáček
• Měkký kartáček s dlouhou rukojetí

STRUČNÁ REFERENČNÍ PŘÍRUČKA – ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE
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Miranti, Bolero, Alenti, Calypso



Čištění

!

Namočte nový hadřík do vody 
a odstraňte ze všech oblastí 
všechny stopy po dezinfekčním 
prostředku. Hadřík občas 
vymáchejte pod tekoucí vodou. 

Pokud není možné zbytky dezinfekčního 
prostředku odstranit, příslušnou část 
postříkejte vodou a zbytky dezinfekčního 
prostředku setřete jednorázovou utěrkou. 

9 10

Do dezinfekčního prostředku 
namočte hadřík a otřete jím 
všechny ostatní části. 
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Dezinfekční prostředek nastříkejte na hygienický zvedák 
a na všechny odstraněné součásti. 
Použijte rozprašovací láhev s dezinfekčním prostředkem, 
nebo použijte integrovaný dezinfekční systém vany. 

Kartáčem namočeným do dezinfekčního prostředku důkladně 
vydrhněte zejména madla, ruční ovladač, závěsy a spodní stranu 
hygienického zvedáku. 

Osprchujte vodou (cca 25 °C (77 °F)), 
případně postříkejte vodou a otřete 
čistým hadříkem. 
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Nasaďte si ochranné rukavice 
a brýle. 
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Přečtěte si samostatný 
návod k použití  
příslušného dezinfekčního 
systému a dezinfekčního 
prostředku. 

Pokračujte kroky na následující straně.
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Dezinfekce

!

Nechte všechny díly uschnout. 

Pokud není možné zbytky dezinfekčního 
prostředku odstranit, příslušnou část postříkejte 
vodou a zbytky dezinfekčního prostředku setřete 
jednorázovou utěrkou. 

Do dezinfekčního prostředku namočte hadřík 
a otřete jím všechny ostatní části. 

Dezinfekční prostředek nechte působit podle pokynů 
uvedených v návodu. 

Postříkejte nebo osprchujte vodou a otřete 
čistým hadříkem, abyste odstranili všechny stopy 
dezinfekčního prostředku z hygienického zvedáku, 
podvozku a všech odstraněných součástí. Hadřík 
občas vymáchejte pod tekoucí vodou. 

Dezinfekční prostředek nastříkejte na hygienický 
zvedák a na všechny odstraněné součásti. 
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