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Yleiset hoito-ohjeet
Antidecubituspatjat ovat pitkäikäisiä tuotteita. Patjojen asianmukaisella hoidolla varmistetaan
niiden pitkä käyttöikä. Seuraaviin kolmeen toimenpiteeseen tulee kiinnittää erityistä huomiota
patjojen huollossa:

1. Käännä patja säännöllisin väliajoin ympäri pituussuunnassa
Patjaan kohdistuu suurin rasitus hartijoiden kohdalle. Patja on suunniteltu kestämään painoa,
mutta patjan ominaisuudet (lämpöön ja painoon reagoiminen) säilyvät parhaiten, kun patja
pääsee säännöllisesti palautumaan.

2. Huolehdi sängyn pohjan ja patjan välisestä ilmanvaihdosta
Kun sängyn pohjan ja patjan välinen ilmanvaihto toimii, ei patja pääse kostumaan.
Hoitosängyt, joissa on nk. ritiläpohja, tuulettuvat hyvin ja pitävän patjan alaosan kuivana.
Mikäli sängyssä on nk. umpipohja, tulee patjan ilmanvaihtoon kiinnittää erityistä huomiota.
Jos näyttää siltä, että patja pääsee kostumaan alpinnaltaan, tulee huolehtia sen tuulettumisesta
säännöllisesti nostaen patja esim. pystyyn sänkyä vasten. Päällisen vetoketjun avaaminen
nopeuttaa tuulettumista.
Huomio lisäksi, että sängyn on oltava kuiva, kun patja asetetaan sängylle.

3. Käytä tarvittaessa vuodesuojaa
Runsaasti kastelevan tai hikeä erittävän potilaan vuode tulee suojata vuodesuojalla.

Silvosan-hygianiapäällisen pesu ja desinfektio
Desinfektiossa suositellaan käytettäväksi seuraavia, Suomessa eniten käytettyjä desinfektioaineita:
-

Klooria 300 - 5000 ppm (Kloramin)
Erisa Oxy 2 % (Vetyperoksidi ja peretikkahappo)
Easydes 100 % (Etanoli, kvanternäärinen ammoniumyhdiste, alkyyliamiini)
Erisan Des 2 % (Kvanternäärinen ammoniumyhdiste, alkyyliammiini, fenoksietanoli)

Neste, kosteus ja eritetahrat tulee puhdistaa viipymättä.

Peruspuhdistus
Pintapyyhintä yleispuhdistusaineella ja lisäksi aika-ajoin pyyhintä puhtaalla vedellä, jolloin
pesuainejäämät saadaan pois tai vaihtoehtoisesti koneellinen pesu.
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Eritepuhdistus
1-vaiheinen eritetahrapuhdistus

• Pintapyyhintä 1000 - 2000 ppm ( klorin ) jonka jälkeen puhdistus yleispuhdistusaineella
• Paikallisesti voidaan pyyhkiä 5000 ppm ( klorin ) jonka jälkeen pyyhintä
yleispuhdistusaineella tai puhtaalla vedellä tai vaihtoehtoisesti koneellinen pesu.
2-vaiheinen eritetahrapuhdistus
• Eritteen imeytys paperiin tai kertakäyttöliinaan, jonka jälkeen pintapyyhintä 500-1000 ppm
klorin liuoksella, jonka jälkeen pyyhintä yleispuhdistusaineella tai puhtaalla vedellä tai
vaihtoehtoisesti koneellinen pesu.

Erityispuhdistus
Suositellaan päällisen koneellista pesua 75 asteessa ja riippukuivatusta.
Jos päällinen pyyhitään ennen pesua tulee pyyhintä toteuttaa eritetahradesinfiointina.

Patjan käyttö oikein päin
Alla olevista kuvista näet, miten päin patjan sisus on oikein päin. Nuolen osoittama puoli
asetetaan yläpuolelle.

EX-hygieniapatja

AD-standardipatja

AD-patja

AD-MAX-patja
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