
Tillbehör som behövs:
• Skyddskläder
• Neutralt rengöringsmedel
• Natriumdikloroisocyanurat (NaDCC) vid 1 000 ppm (0,1 %) fritt klor
• Natriumdikloroisocyanurat (NaDCC) vid 10 000 ppm (1 %) fritt klor
• Varmvatten
• Engångstrasor
• Pappershanddukar för engångsbruk

Sängen bör rengöras och desinficeras varje vecka och innan en ny patient använder den.
Rengöring och desinficering mellan patienter
Rengöring

1. Ta bort madrassen och alla tillbehör från sängen.
2. Ta bort huvudgaveln, fotgaveln och madrassplattformens delar från sängen.
3. Rengör alla ytor med en engångsduk fuktad med vatten och neutralt rengöringsmedel.

Börja med sängens övre delar och rengör längs alla horisontella ytor.
Arbeta metodiskt mot sängens nedre delar och rengör till sist hjulen.

4. Torka med en ny engångstrasa fuktad i vatten och torka med pappershanddukar.
5. Låt de rengjorda delarna torka.

Desinficering
6. Efter att ha rengjort sängen, skall alla ytor torkas av med natriumdiklorisocyanuratlösning

(NaDCC) med en koncentration på 1 000 ppm (0,1 %) fritt klor. Om det har ansamlats
kroppsvätskor, t.ex. blod, ska koncentrationen av NaDCC ökas till 10 000 ppm (1 %)
fritt klor.

7. Torka med en ny engångstrasa fuktad i rent vatten och torka med pappershanddukar.
8. Lägg tillbaka madrassen på sängen.
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Daglig rengöring
Daglig skötsel och rengöring innefattar avtorkning av alla ytor och sidogrindar.

1. Följ anvisningarna för skötsel och rengöring för det patientunderlag som används. 
2. Avlägsna patienten från sängen före rengöring.
3. Koppla ur det bariatriska vårdsystemet Citadel Plus från vägguttaget.
4. Kontrollera om strömkabeln uppvisar några tecken på slitage eller skador. Det bariatriska 

vårdsystemet Citadel Plus får inte användas med en sliten eller skadad strömkabel. 
Kontakta Arjo om skador upptäcks.

5. Torka av ytorna med en trasa som doppats i varm tvållösning eller godkänt 
desinficeringsmedel som används inom sjukvården. 

6. Skölj med en duk fuktad med rent vatten.
7. Låt alla komponenter torka helt innan de används igen.
8. Inspektera alla delar med avseende på skador innan de tas i bruk igen. Kontakta Arjo  

efter behov för service eller utbyte.
9. Koppla in det bariatriska vårdsystemet Citadel Plus från vägguttaget och justera 

inställningarna. 
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