
Benodigde accessoires:
 • Beschermende kleding
 • Neutraal reinigingsmiddel
 •   Natriumdichloorisocyanuraat (NaDCC) in een concentratie van 1.000 ppm (0,1% vrij chloor)
 •  Natriumdichloorisocyanuraat (NaDCC) in een concentratie van 10.000 ppm (1% vrij chloor)
 • Warm water
 • Wegwerpdoeken
 • Papieren handdoeken voor eenmalig gebruik

Het bed moet wekelijks gereinigd en gedesinfecteerd worden, en voordat een nieuwe zorgvrager 
gebruikmaakt van het bed.

Reiniging en desinfectie vóór elke nieuwe zorgvrager
Reiniging

1. Verwijder de matras en eventuele accessoires van het bed.
2. Verwijder het hoofdeinde, voeteneinde en de ligvlakplaten van het bed.
3. Reinig alle oppervlakken met een wegwerpdoek die is bevochtigd met water en een 

neutraal reinigingsmiddel.  
Begin met de bovenste delen van het bed en werk alle horizontale oppervlakken af.  
Werk systematisch in de richting van de lagere delen van het bed en reinig de wielen  
het laatst. 

4. Neem alle delen opnieuw af met een nieuwe wegwerpdoek die is bevochtigd met water, 
en droog af met papieren handdoeken voor eenmalig gebruik.

5. Laat de gereinigde delen drogen.

Desinfectie
6. Neem na het reinigen van het bed alle oppervlakken af met een oplossing  

van natriumdichloorisocyanuraat (NaDCC) in een concentratie van 1.000 ppm  
(0,1% vrij chloor). In geval van besmetting met lichaamsvloeistoffen, zoals bloed,  
moet de concentratie van NaDCC worden verhoogd tot 10.000 ppm (1% vrij chloor). 

7. Neem alle delen opnieuw af met een nieuwe wegwerpdoek die is bevochtigd met water, 
en droog af met papieren handdoeken voor eenmalig gebruik. 

8. Plaats de matras terug op het bed.
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Dagelijkse reiniging
De dagelijkse reiniging bestaat uit het afnemen van alle oppervlakken en bedhekken.

1. Volg de reinigings- en onderhoudsinstructies voor het specifiek toegepaste oppervlak 
waarop de zorgvrager ligt. 

2. Haal de zorgvrager waar mogelijk uit bed voordat u gaat reinigen.
3. Haal de stekker van het Citadel Plus-systeem voor bariatrische zorg uit het stopcontact.
4. Inspecteer de voedingskabel op tekenen van slijtage of beschadiging. Gebruik het Citadel 

Plus-systeem voor bariatrische zorg niet als de voedingskabel versleten of beschadigd is. 
Neem contact op met Arjo als u beschadigingen opmerkt.

5. Neem de oppervlakken af met een doek die in een warm sopje of een voor gebruik  
in ziekenhuizen goedgekeurd desinfectiemiddel is gedompeld. 

6. Nawrijven met een met schoon water bevochtigde doek.
7. Laat alle onderdelen volledig drogen voordat u deze weer gebruikt.
8. Inspecteer alle onderdelen op schade voordat u ze opnieuw gebruikt. Neem contact  

op met Arjo voor reparatie of onderhoud of voor het vervangen van onderdelen.
9. Steek de stekker van het Citadel Plus-systeem voor bariatrische zorg in het stopcontact 

en pas de instellingen aan. 
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