
Potřebné pomůcky:
 • Ochranný oděv
 • Neutrální detergent
 • Dichlorisokyanurát sodný (NaDCC) v ředění 1 000 ppm (0,1 %) využitelného chlóru
 • Dichlorisokyanurát sodný (NaDCC) v ředění 10 000 ppm (1 %) využitelného chlóru
 • Teplá voda
 • Pracovní oděv na jedno použití
 • Jednorázové papírové ručníky

Lůžko musí být čištěno a dezinfikováno každý týden a před tím, než ho použije další  
pacient/klient.
Čištění a dezinfekce mezi pacienty/klienty
Čištění

1. Odstraňte z lůžka matraci a jakékoliv příslušenství.
2. Odstraňte z lůžka hlavovou desku, nožní desku a nástavce platformy matrace.
3. Všechny povrchy vyčistěte jednorázovou utěrkou navlhčenou v roztoku vody  

a neutrálního detergentu.  
Začněte horními částmi lůžka a postupujte dále na všech vodorovných površích.  
Pracujte metodicky směrem k nižším částem lůžka a nakonec vyčistěte kolečka. 

4. Otřete novou jednorázovou utěrkou navlhčenou ve vodě a vysušte jednorázovými 
papírovými ručníky.

5. Nechte vyčištěné součásti vyschnout.

Dezinfekce
6. Po vyčištění lůžka otřete všechny povrchy dichlorisokyanurátem sodným (NaDCC) 

o koncentraci 1 000 ppm (0,1 %) dostupného chlóru. V případě kontaktu s tělními 
tekutinami, např. krví, musí být koncentrace NaDCC zvýšena na 10 000 ppm (1 %) 
dostupného chlóru. 

7. Otřete vše novou jednorázovou utěrkou namočenou v čisté vodě a vysušte  
jednorázovými papírovými utěrkami. 

8. Matraci položte zpět na lůžko.
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STRUČNÁ REFERENČNÍ PŘÍRUČKA – ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

Citadel Plus



Denní čištění
Každodenní péče a čištění zahrnuje otření všech povrchů a postranic.

1. Dodržujte pokyny pro péči a čištění platné pro použitý podpůrný povrch. 
2. Pacienta/klienta před čištěním přemístěte z lůžka, je-li to možné.
3. Odpojte systém bariatrické péče Citadel Plus z elektrické zásuvky ve stěně.
4. Zkontrolujte, zda napájecí kabel není opotřebovaný nebo poškozený. Systém Citadel  

Plus by neměl být spouštěn s opotřebovaným nebo poškozeným napájecím kabelem.  
V případě zjištěného poškození kontaktujte společnost Arjo.

5. Povrchy otřete hadříkem namočeným v teplé mýdlové vodě nebo v dezinfekčním 
prostředku schváleném nemocnicí. 

6. Otřete hadříkem navlhčeným v čisté vodě.
7. Před dalším použitím nechejte všechny komponenty zcela oschnout.
8. Všechny součásti před opětovným použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.  

V případě, že je nutný servisní zásah nebo výměna, kontaktujte společnost Arjo.
9. Zapojte systém bariatrické péče Citadel Plus do elektrické zásuvky ve stěně  

a upravte nastavení. 
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Hans Michelsensgatan 10 
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com


