
Merianto Medical haiglamööbli kasutus - ja hooldusjuhend  

 

Mida jälgida mööbli kasutamisel?  

Merianto Medical haiglamööbel on projekteer itud s ihtotstarbe l iseks kasutamiseks normaalsetes 

s iset ingimustes. Mööblit  tu leb säi l i tada ja kasutada kuivades köetavates ruumides, kus 

õhutemperatuur e i o le madalam kui +10°C ning suhte l ine õhuniiskus on vahemikus 40 -60%.  

Soovitav on mööblit  ka itsta otseste päikeseki irte  eest, mis võib muutuda toodete värvust ja väl imus: 

vi imist letud pinnad pleekuvad ja tuhmuvad, lakitud pinnad võivad praguneda. Enim ja ki iremini 

mõjutab päikeseki irgus naturaalsest puidust ja spoonitud pindasid.  

Toodete r i iu le id, uksi, saht le id,  tööpindu e i tohi tohi  ü le  koormata raskete esemetega. Samuti e i tohi 

uste külge kinnitada tä iendavaid deta i le  või l isakoormuseid, mida e i o le  arvesse võetud toote 

projekteer imise l.  Vält imaks kappide uste h ingede ja laegaste deformeerumist,  tu leks mööbliesemete 

uksed ja laekad hoida su letuna.  

Kuumade esemete mööbli le  asetamine võib r ikkuda toote pinna, soovitav kasutada sobi l ikke 

kuumaaluse id.  

Teravate servadega või metal l ist  esemed võivad mööbli p inda vigastada.  

Mööbli le  sattunud vedel ik tu leb kohe kuivatada puhta pehme lapig a.  

Kui mööbli konstrukts ioonis on nähtavaid tõmmitsaid, polte või kruvis id,  tu leb ne id aegaja lt  

kontrol l ida. Sõltuvalt tootest ja kasutuskoormusest kontrol l  teostada 2 -4 aastase interval l iga. 

Vajadusel pöörduda Mer ianto kl ienditeeninduse poole.  

Spetsi i f i l ist mööblit  ümber paigutades on soovitav kasutada spetsia l ist ide abi või vajadusel tootja lt 

nõu küsida. Se inte külge kinnitatavate kappide puhul tu leb jä lg ida kindlast i tootja paigaldusjuhise id. 

Paigaldustöid tehes e i tohi unustada ohutusnõudeid.  

Mööblit  kol ides tu leb toodetelt  eemaldada l i ikuvad osad – saht l id,  uksed, s iser i iu l id,  l isatarvikud –  n ing 

kõik era ldi hool ika lt  pakkida, et  vält ida deta i l ide võimalikku vigastamist.   

 

Kuidas mööblit hooldada?  

Mööbli va lmistamise l on kasutatud enamast i vastupidava id ja l ihtsa lt  hooldatavaid materja le.  Mööbli 

puhastamise l tu leb vält ida abrasi ivkomponente, pleegitavaid ja lahuste id s isa ldavaid puhastusaine id.  

Puhastusmaterja l ide val iku l tu leb järgida nende pakendil  toodud kasutamisjuhise id.  

Kappide korpused  on valmistatud kval iteetsest melamiinist ,  mida puhastatakse vees lahustuvate 

puhastusainetega. Sobiv on neutraalne nõudepesuvahend (pH6 -8) või kergelt  lee l ise l ine 

puhastusvahend (pH 8-10) vette doseer ituna. Lee l ise l ist  puhastusvahendit  kasutades on pinnad vaj a 

üle pühkida n i isutatud rät ikuga.  

Värvitud ja lakitud pinnad  puhastatakse samuti nagu kappide korpused nõudepesuvahendi lahuses 

(pH 6-8) n i isutatud rät ikuga.  

Kõrgsurvelaminaadiga kaetud pinnad  ta luvad mehhaanil ist  ku lutust,  suuremat osa mööbli 

puhastusainetest ja ka nõrkade hapete toimet. Kõrgeim lubatud temperatuur hetke l iseks kokkupuuteks 

lamineer itud pinnaga on +180 C° . Tugevate plekkide eemaldamiseks võib kasutada 
majapidamispi ir ituses, atsetoonis või lahust is n i isutatud puhastusrätt i.  Puhas tamise l e i o le soovitav 

pindasi hõõruda. Tugevate a inete nagu ver i,  bakteroloogi l ine reostus, värvid, õ l id,  lahust id, lakid, l i im, 

kleepuvad ained jms. eemaldamiseks laminaatpinnalt võib kasutada kangemaid orgaanil is i  

puhastusaine id nagu atsetoon, bensi in,  p i ir itus. Tuleb vält ida poleer imisvahendeid, lä ikevahendeid ja 

vahasid, samuti puhastusvahendeid, mis s isa ldavad happeid või happelis i sool i  (aminosulfats i id,  

hüdroklor i idhape, hõbedapoleerimisvahend). Tugevamate puhastusainete kasutamist  tu leb vält ida 

tööpinna PVC või puidust servakant ide puhastamise l.  
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Komposiitmaterjal ist pinnad (Kerrock, Cor ian, Durat, HiMacs j t) on mõeldud kasutamiseks 

s iset ingimustes. Toote pind on poleer itud ja suhte l ise lt vastupidav er inevate a inete, vedel ike jms poolt  

põhjustatud plekkide tekke suhtes. Happeliste a inete ja õl ide sattumise l tööpinnale puhastada need 

sealt  pehme ni iske lapiga h i l jemalt  4 tunni jooksul. Toote hooldus: puhastada pehme ni iske lapiga, 
kasutada võib er inevaid mittehappelis i puhastusvedelikke. Mehanil ised kergemad pinnavigastused on 

eemaldatavad pinna ü lepoleerimisega, mida on on olenevalt p inna kasutusakt i ivsusest mõist l ik teha 

kord 2-3 aasta järe l.  

Klaasuste ja klaaspindade  puhastamiseks on kõige parem kasutada aknapesuvahendit  ja aknapesuks 

kasutatavat puhastusrät ikut.  Vält ida abrasi ivse id puhastusvahendeid, mis võivad klaasi p inna 

mat istada. Kõik mööblis kasutatavad klaasid on karastatud turvaklaasid.  

Pulbervärvitud terasest ja alumiiniumist  korvid, raamid, tarvikud on s isu l ise lt  hooldusvabad, 

vajadusel puhastatakse need neutraalse puhastusvahendiga ja puhastusrät iga. Vält imaks staat i l ise 

elektr i moodustumist võib pindu töödelda ant istaat i l ise vahendiga. E i tohi kasutada abrasi ivse id 

puhastusvahendeid, lahuste id, atsetooni.  

Roostevabast terasest  tooted on suure vastupidavusega ja vähest hooldust nõudvad. Roostevabad 

pinnad puhastatakse kas neutraalse või kergelt  lee l isel ise pesuvahendiga. Pärast pinna puhastamist 

pühkida pinnad kuivatada. Võib kasutada näiteks ka klaasipesuainet,  mis eemaldab rasvase mustuse ja 

kuivab ki irest i,  t i lkasid jätmata. Kergemad pinnavigastused on võimalik roustevaba materja l i  p innalt  

eemaldada poleer imispastade abi l  (küsige tä iendavat infot  Mer ianto esindaja lt).  

Uksehinged on 220 kraadi avanevad ja kolmes suunas seadistatavad metal l ist  pe itehinged. Hinged e i 
nõua hooldamist  ja ne id on kerge hoida puhtana. Kasutuskoormusest tu lenevalt võivad h inged vajada 

aegaja lt  reguleer imist,  mida on l ihtne teostada h ingetal la l asuvatst reguleer imiskruvidest,  ne id 

vaja l ikus suunas keerates. Vajadusel pöörduda Mer ianto kl ienditeeninduse poole.  

Plastikust küljepaneelid  ta luvad kuni 20kg raskust ühe korvi kohta. Küljepaneelid on hooldusvabad. 

Puhastamiseks sobiv neutraalne nõudepesuvahend (pH6 -8) või kergelt  lee l ise l ine puhastusvahend (pH 

8-10) vette doseer ituna. Lee l ise l ist puhastusvahendit kasutades on pinnad vaja ü le pühkida n i isutatud 
rät ikug. Küljepaneelide puhastamiseks on soovitav kasutada spetsiaalset harja, mis l ihtsustab 

paneelide soonet puhastamist (te l l imiseks pöö rduge Mer ianto esindaja poole).   

Kuullaagritel teleskoopsiinid  ta luvad kuni 50kg raskust ühe s i in ipaar i kohta. Vajadusel pühkida 

s i ine kuiva lapiga. Kasutussagedusest tu lenevalt  võivad s i in id vajad vähest õl itamist.  

Plastikust korvid ja vahejagajad  on vastupidavast plast ikust,  loodud suurt  kasutuskoormust ja 

sagedast puhastamist nõudvates kohtadesse.  

Korvid PC  (polycarbonate) suure mehaanil ise koormustaluvusega masinpestavad  tooted, mis 

ta luvad pestes kuni +125 C°, lüh iaja l ise lt kuni +140 C° temperatuur i.  Vastupidavad õl ide ja 

rasvade suhtes. Happed ja a luse l ised a ined võivad toote pinde r ikkuda.  

Korvid ABS  (Acryln itr i le -butadiene-styrene) on jä igad ja tugevad, stabi l iseer ituna suure 

koormuskestvusega, ta luvad pestes kuni +70 C°, lüh iaja l ise lt kuni +90 C° temperatuur i.  On 

vastupidavad nõrkadele hapete le ja a luse l iste le a inete le.  

 
 
 
 
 
 
 

Tähelepanu! Hooldusjuhendis esitatud materjalide omadused ja hooldusjuhendid on saadud meie materjalide 

tarnijatelt. Esitatud nõudeid tuleb toodete hooldusel kindlasti jälgida ja aluseks võtta. Merianto ei võta vastutust 

materjalide ja toodete väärkasutusest või puudulikust hooldusest tulenevate võimalike tagajärgede eest. 

Vajadusel küsige täiendavat teavet Merianto esindajalt.  
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