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Požiadavky na údržbu, čistenie a dezinfekciu
systému sestra pacient
Údržba komponentov systému sestra pacient
Všetky súčasti systému pravidelne vizuálne kontrolujte. Minimálny výrobcom odporúčaný interval - 1x mesačne.
V prípade akéhokoľvek viditeľného poškodenia, prípadne nefunkčnej časti systému, či jednotlivého komponentu
zariadenie odpojte od elektrickej energie, vyraďte z používania a bezodkladne kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
Pre správne fungovanie systému riadeného D-Serverom je nevyhnutné priebežne inštalovať aktualizácie
firmware vydávané výrobcom. Minimálny výrobcom požadovaný interval aktualizácie - 1x ročne.
Profylaktická prehliadka D-Server – kontrola konzistencie konfigurácie, backup – kontrola správnosti rozsahu
a harmonogramu zálohovania dát, kontrola konzistencie existujúcich backup session - minimálny výrobcom
odporúčaný interval - 1x ročne.
Profylaktická prehliadka vreckových jednotiek D-TREX/TREX – kontrola stavu displeja, základnej dosky,
akumulátora, kontrola konfigurácie a rušenia rádiových frekvencií, kontrola správnosti rozsahu spárovaných
zariadení - minimálny výrobcom odporúčaný interval - 1x ročne.
Fyzická kontrola stavu a kapacity zabudovaných akumulátorov jednotlivých komponentov - minimálny výrobcom
požadovaný interval - 1x ročne.
Fyzická kontrola stavu a funkčnosti rádiových vysielačov a detekčných bodov (D-TECT, REPO+, D-POS, a pod.) minimálny výrobcom požadovaný interval - 1x ročne.
Profylaktickú kontrolu a prehliadku systému, inštaláciu firmware, výmenu nefunkčných alebo poškodených
komponentov, prípadne jednotlivých dielov zverte zástupcovi autorizovaného servisného strediska.

Čistenie a dezinfekcia komponentov systému sestra pacient
Pred čistením a dezinfekciou musia byť zariadenia odpojené od elektrickej energie.
Po vyčistení a dezinfekcii skontrolujte či zariadenia funguje správne uskutočnením testovacieho alarmu.
Všetky komponenty systému sestra pacient môžu byť čistené jemným mydlovým roztokom a vlhkou handričkou.
Následne osušte suchou handričkou.
Silné chemikálie, mazivá ani iné agresívne látky nesmú byť pri čistení použité.
Pre komponenty systému sestra pacient je možné použiť iba chemickú metódu dezinfekcie pohyblivých a
nepohyblivých časti jednotlivých komponentov. Dezinfikovať a čistiť je potrebné komponenty a časti zariadení,
ktoré prichádzajú do styku s pacientom pri ktorom môže dôjsť k ich kontaminácii.
Na dezinfekciu povrchu a plastových častí komponentov NEAT je odporúčané použiť prípravky používané na
dezinfekciu lekárskych prístrojov a zariadení, napr. Sekusept Extra N, Incidur spray, Incidin Liquid, Incidim foam
a pod.
Pre čistenie textilných častí je odporúčané postupovať podľa Vyhlášky 553/2007 Z.z. § 8 manipulácia s bielizňou.
Komponenty systému sestra pacient NEAT obsahujú elektrické časti, ktoré by sa stykom s tekutinou mohli
znehodnotiť, resp. poškodiť. Pri podozrení na vniknutie tekutiny alebo kontaminovanie vnútorných častí
komponentov je potrebné kontaktovať dodávateľa zariadení aby sa predišlo neodbornému zásahu, poškodeniu
elektrických častí, prípadne úrazu.
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