
Nødvendig tilbehør:
 • Verneklær
 • Nøytralt vaskemiddel
 • Natriumdiklorisocyanurat (NaDCC) ved 1000 ppm (0,1 %) tilgjengelig klor
 • Natriumdiklorisocyanurat (NaDCC) ved 10 000 ppm (1 %) tilgjengelig klor
 • Varmt vann
 • Engangskluter
 • Engangspapirtørklær

Sengen skal rengjøres og desinfiseres ukentlig, og før ny pasient tar i bruk sengen.
Rengjøring og desinfisering mellom pasienter
Rengjøring

1. Ta bort madrassen og ekstrautstyret fra sengen.
2. Fjern hodegjerdet, fotbrettet og lakenene på madrassengebunnen fra sengen.
3. Rengjør alle overflater med en engangsklut fuktet med vann og et nøytralt vaskemiddel.  

Begynn med de øvre delene av sengen og jobb langs alle horisontale overflater.  
Arbeid metodisk mot de nedre sengeseksjonene og rengjør hjulene til sist. 

4. Tørk over med en ny engangsklut fuktet med vann, og tørk deretter med papirhåndklær 
for engangsbruk.

5. La de rengjorte delene tørke.

Desinfisering
6. Etter at sengen er rengjort, tørker du av alle flater med natriumdikloroisocyanurat 

(NaDCC) med en konsentrasjon på 1000 deler pr million (0,1 %) tilgjengelig klor.  
Hvis det har oppstått flekker med kroppsvæske, f.eks. blod, bør NaDCC-konsentrasjonen 
økes til 10 000 deler per million (1 %) tilgjengelig klor. 

7. Tørk over med en ny engangsklut fuktet med rent vann, og tørk deretter med 
papirhåndklær for engangsbruk. 

8. Legg madrassen tilbake på sengen.
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Daglig rengjøring
Daglig stell og rengjøring består av å tørke av alle overflater og sengehester.

1. Følg instruksjonene for pleie or rengjøring for det spesifikke pasientunderlaget  
som brukes. 

2. Fjern om mulig pasienten fra sengen før rengjøring.
3. Ta støpselet til Citadel Plus bariatrisk pleiesystem ut av stikkontakten.
4. Undersøk strømledningen for tegn på slitasje eller skade. Citadel Plus bariatrisk 

pleiesystem skal ikke brukes hvis strømledningen er slitt eller skadet. Kontakt Arjo  
hvis det finnes skader.

5. Tørk av overflatene med en klut dyppet i varmt såpevann eller godkjent 
desinfeksjonsmiddel for sykehus. 

6. Skyll med en klut fuktet med rent vann.
7. La alle komponenter tørke helt før de tas i bruk igjen.
8. Undersøk alle delene for skade før de tas i bruk igjen. Kontakt Arjo etter behov for service 

eller utskifting.
9. Sett støpselet til Citadel Plus bariatrisk pleiesystem inn i stikkontakten og juster 

innstillingene. 
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