
Čištění
1. Zařízení Sara Combilizer přepněte do polohy židle (běžný režim).
2. Výšku židle nastavte na ergonomickou pracovní výšku.
3. Do místa připojení na řídicím madle správně zasuňte buď ochrannou zátku,  

nebo kryt kontaktu ručního ovladače.
4. Odstraňte polštář a všechny bezpečnostní pásy.
5. Namočte jednorázový ručník do vody a odstraňte viditelné skvrny a nečistotu.
6. Čisticí prostředek nastříkejte na všechny součásti, včetně přepravní rukojeti, 

ovládacího panelu a ručního ovladače.
7. Nastříkejte čisticí prostředek na polštář a jednotlivé bezpečnostní pásy.
8. Navlhčete novou jednorázovou utěrku vodou a odstraňte veškerý čisticí prostředek.
9. Pokud není možné čisticí prostředek odstranit, postříkejte vodou dotčenou  

část a otřete ji jednorázovými utěrkami.
10. Postup opakujte, dokud neodstraníte veškerý čisticí prostředek.
11. Nechte všechny díly uschnout.

Dezinfekce
12. Schválený dezinfekční prostředek nastříkejte na všechny součásti, včetně přepravní 

rukojeti, ovládacího panelu a ručního ovladače.
13. Nastříkejte schválený dezinfekční prostředek na polštář a jednotlivé bezpečnostní pásy.
14. Dezinfekční prostředek nechte působit na částech zařízení podle doporučené doby 

dezinfekce vyznačené na láhvi, nebo minimálně 2 minuty.
15. Všechny stopy dezinfekčního prostředku setřete jednorázovými utěrkami.

VAROVÁNÍ

Aby nedošlo k poškození zraku a kůže, vždy používejte ochranné brýle a rukavice. 
V případě zasažení oplachujte hojně vodou. Pokud dojde k podráždění kůže, navštivte lékaře.
Vždy si přečtěte návod k použití a materiálový bezpečnostní list k dezinfekčnímu prostředku.

Ověřené čisticí/dezinfekční prostředky
• Arjo Clean 
• Arjo General Purpose Disinfectant
• Arjo Disinfectant Cleanser IV
• Arjo All Purpose Disinfectant
• Arjo CenKleen IV
• Alkohol (isopropanol 70%)
• Chlornan sodný 0,1–0,5%
• Jemný neutrální čisticí prostředek

Potřebné pomůcky
• Ochranné brýle
• Ochranné rukavice
• Jednorázové utěrky
• Rozprašovací láhev s vodou
• Rozprašovací láhev s jemným 

neutrálním čisticím prostředkem
• Rozprašovací láhev se schváleným 

dezinfekčním prostředkem
• Ochranná zátka  

(pro připojení ručního ovladače)

Vyčistěte a vydezinfikujte před použitím u dalšího pacienta/klienta.
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