
Potrzebne akcesoria:
 • Odzież ochronna
 • Neutralny detergent
 • Dichloroizocyjanuran sodu (NaDCC) o stężeniu 1000 ppm (0,1%) dostępnego chloru
 • Dichloroizocyjanuran sodu (NaDCC) o stężeniu 10 000 ppm (1%) dostępnego chloru
 • Woda ciepła
 • Jednorazowa odzież
 • Jednorazowe ręczniki papierowe

Łóżko należy czyścić i dezynfekować co tydzień oraz przed użytkowaniem przez nowego 
pacjenta.
Czyszczenie i dezynfekcja pomiędzy pacjentami
Czyszczenie

1. Zdjąć materac i wszystkie akcesoria z łóżka.
2. Zdjąć z łóżka panel wezgłowia, podnóżek i platformę materaca.
3. Wyczyścić wszystkie powierzchnie jednorazową ściereczką nasączoną wodą  

i neutralnym detergentem.  
Zacząć od czyszczenia górnych części łóżka oraz wszystkich powierzchni poziomych.  
Przejść do części dolnych i na końcu wyczyścić koła. 

4. Wytrzeć świeżą szmatką jednorazowego użytku, zwilżoną w wodzie i osuszyć 
jednorazowymi ręcznikami papierowymi.

5. Wysuszyć wyczyszczone elementy.

Dezynfekcja
6. Po wyczyszczeniu łóżka należy przetrzeć wszystkie powierzchnie środkiem z NaDCC  

o stężeniu 1000 ppm (0,1%) czynnego chloru. Tam gdzie gromadzą się płyny ustrojowe, 
np. krew, stężenie NaDCC powinno zostać zwiększone do 10 000 ppm (1%) czynnego 
chloru. 

7. Wytrzeć świeżą szmatką jednorazowego użytku, zwilżoną w czystej wodzie i osuszyć 
jednorazowymi ręcznikami papierowymi. 

8. Położyć materac z powrotem na łóżku.
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Codzienne czyszczenie
W ramach codziennej pielęgnacji i czyszczenia przetrzeć wszystkie powierzchnie i poręczne 
boczne.

1. Instrukcje konserwacji i czyszczenia zastosować także dla powierzchni, na której 
umieszczony jest pacjent. 

2. W miarę możliwości, przed czyszczeniem zdjąć pacjenta z łóżka.
3. Odłączyć łóżko Citadel Plus do opieki bariatrycznej od zasilania.
4. Sprawdzić przewód zasilający pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Łóżko Citadel Plus  

do opieki bariatrycznej nie powinno być używane, jeśli przewód zasilania jest zużyty  
lub uszkodzony. Skontaktować się z Arjo w przypadku znalezienia uszkodzeń.

5. Powierzchnie przecierać szmatką nasączoną roztworem mydła w ciepłej wodzie  
lub szpitalnym środkiem dezynfekcyjnym. 

6. Wymyć szmatką nasączoną czystą wodą.
7. Przed oddaniem do dalszej eksploatacji dokładnie wysuszyć wszystkie elementy.
8. Sprawdzić wszystkie części przed ich ponownym przekazaniem do użycia. Jeśli 

wymagana jest pomoc serwisowa lub wymiana, należy skontaktować się z Arjo.
9. Podłączyć system opieki bariatrycznej Citadel Plus do gniazda ściennego i dostosować 

ustawienia. 
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