Merianto Medicalin sairaalakalusteiden käyttö- ja huolto-ohje
Mitä tulee huomioida kalusteide n käytössä ?
Merianto Medical -sairaal akalus teet on suunniteltu kohdennettuun käyttöön normaale issa
sisäolosuhte issa. Kal uste i ta tulee säi lyttää j a käyttää kuivissa lämm ite ttävis sä tiloissa, joi ssa
ilman lämpöti la on yli +10°C ja suhtee lline n ilm ankosteus 40-60 %.
Suosite ltavaa on suojata kalustee t suoralta auring onvalolta, joka voi muuttaa tuotte iden väriä
ja ulkonäköä: viime iste lly t pinnat haalis tuvat ja samentuvat, lakatut pinnat voivat haljeta.
Eni ten j a nopeimmi n aur i ngon sätei ly vaikuttaa luonno lliseen puuhun ja viilutettuihin
pinto ihin.
Tuotteiden hy llyjä, ovia, l aatikoita j a työpintoja ei saa ylikuormittaa painavilla es ine illä. Oviin
ei myöskään saa kii nnittää täydentäviä osia tai lis äkuormitus ta, joita ei ole huomioitu
tuotteen suunni tte lussa. Kaapi novien saranoiden j a l aatikoid en vääntym ise n välttäm iseksi
kaluste iden ovet ja l aatik o t tulee pi tää sulje ttuina.
Kuum ien es ine iden asettaminen kalus teille voi pilata tuo ttee n pinnan, suositeltavaa on käyttää
sopivia pannunalus ia.
Teräväreunaiset esi neet j a metal l iesinee t voivat vahingoittaa kalustee n pintaa.
Kal uste isi in joutunut neste tulee kuivata välittömästi puhtaalla pehmeällä liinalla.
Jos kalustee n rakenteess a on näkyvissä vetim iä, p ultteja tai ruuveja, ne tulee tark astaa silloin
täl löi n. Tuottees ta ja käy ttörasi tuksesta riippue n tarkastus tulee suorittaa 2 -4 vuoden välein.
Tarvittaessa tulee ottaa y hteyttä Meri anton asiakaspalveluun.
Erikoiskal ustoa si irrettäe ssä on suosite ltavaa käyttää as iantuntijoiden ap ua tai kysyä
tarvittaessa ne uvoa valmi stajalta. Sei niin kiinnitettävien kaappien tapaukses sa tulee
ehdottomas ti noudatt aa v almis taj an ase nnuso hjeita. Asennustöitä te hdessä ei saa uno htaa
turval lis uusvaatimuksi a.
Kal uste ita siir ret täessä tuotte ista tulee irrottaa liikkuvat osat – laatikot, ovet, sisähyllyt,
lisävar usteet j a pakata k aikki erikseen huo lellises ti osien mahdollisen vahingoittum isen
välttäm iseksi.

Miten kalusteita huolletaan ?
Kal uste iden valm istuksessa on käytett y lähinnä ke stäviä j a helposti huo lle ttavia mater iaaleja.
Kal uste iden puhd istuksessa tulee välttää hankaav ia ainesosia, valkaisevia ja liuottimia
sisäl tävi ä puhdis tus ai nei ta. Puhdis tusmateriaalien valinnass a tulee noudattaa pakkauksessa
olevia käyttöohje ita .

Kaappien rungot on valmiste ttu laad ukkaasta me lamiinis ta, joka puhd iste taan vesiliukois illa
puhdis tusaine il la. Puhdistukseen sopii neutraali as tianpesuaine (pH6-8) tai miedosti
emäksinen puhdis tusaine (pH 8-10) veteen annos te ltuna. Emäksis tä puhdistusainetta
käyttäessä pi nnat tulee p yyhkiä vielä kostealla liinalla.
Maalatut ja lakatut pinnat puhdistetaan kute n kaappien rungot as tianpes uaineliuoksessa
(pH 6-8) kostute tull a li inall a .
Laminaattipinnat kestävät mekaanista kulutus ta, suurinta osaa kalus teid en puhdis tusaine ista
ja myös heikkojen happojen vaikutusta. Korkein sallittu lämpötila tilapäise s sä kosketuksessa
lami noidun pinnan kanssa on +180 C°. Vaikeiden t ahrojen poistam is een voi käyttää
talo usspriissä, asetonissa tai l iuo ttimessa kostute ttua puhdistusliinaa. Pintojen hankaaminen
puhdis taessa ei ole suos iteltavaa. Voimakkaiden aineiden kuten veri, bakter ologinen
pilaantum inen, maali t, öl jyt, l iuotti met, lakat, liim a, tahmeat aineet jne . poistam iseen
lami naattipi nnasta voi käyttää vahvemp ia orga anis ia puhd istus aineita kute n asetoni, bensiini,
sprii. Hankaus - ja kii l lotusaine ita, vahoja sekä puhdistus aineita, jo tka sisältävät happoja tai
happami a suoloja ( s ulfam ii ni happo , hydrokloridihappo, hopeankiillotusaine) tulee välttää.
Vahvempien puhd istusaineiden käyttöä tulee välttää työtason PVC - tai puureunojen
puhdis tuksessa.
Komposiittimateriaalipinnat (Kerrock, Corian, Durat, HiMacs j ne .) on tar koitettu
sisäkäyttöön. Tuo ttee n pi nta on ki il lotett u j a melk o kestävä erilais ten aine iden, neste iden jne .
aihe uttam ien tahrojen m uodostumise n suhteen. Happamien aine iden ja öljy jen joutuessa
työtasoon puhdis ta ne pe hmeäl lä kostealla liinalla 4 tunnin kuluessa. Tuotte en huolto:
puhdis tetaan pehmeäll ä j a kosteall a li inalla, voi käyttää erilaisia neutraale j a puhdistusaine ita.
Pienem mät mekaanise t pi ntavauriot voi poistaa pinnan kiillotukse lla , joka on järkevää tehdä
pinnan käyttöak ti ivisuude s ta riippue n 2 -3 vuoden välein.
Lasiovien ja -pintojen puhdis tukse en on parasta käyttää ikkunanpesuaine tta j a
ikkunanpesussa käytettäv ää puhdis tus liinaa. Hanka avia puhd istus aineita, jotka voivat
samentaa las ipi ntaa, tule e välttää. Kaikki kaluste issa käytettäv ä las i on karkaistua s uojalas ia.
Jauhemaalat tuja teräs - ja alumiini koreja, -kehyksiä, -varus teita ei periaatteessa tarvitse
huol taa, tarvi ttaessa ne puhdis tetaan ne utraalilla puhdis tusainee lla ja -liinalla. Staattise n
sähkön muodostum isen välttäm iseksi pin toja voi käsite llä antis taattisella aineella. Ei saa
käyttää hankaav ia puhd is tusaine ita, l iuo ttimia, ase tonia.
Ruostumattomasta teräksestä valmiste tut tuotte et ovat erittäin kestäviä j a tarvitsevat vähän
huol toa. Ruostumattomat pinnat puhdis tetaan neutr aalilla tai miedosti emäksisellä pes uaineella.
Pinnan puhdis tam isen j älkeen pinnat kuivataan pyyhkimällä. Puhd istukseen v oi käyttää
esimerkiksi myös lasinpe suai netta, joka poistaa rasvaisen lian ja kuivuu nopeasti, jättämättä
pisaroita. Pienem mät pintavahingot voi pois taa ruos tumattom an m ateriaalin p innalta
kiil lotustahnoje n avul la (kysy täydentävää tie toa Merianton edustajal ta).
Ovisaranat ovat 220 astetta avautuvat ja kolmee n suuntaan sääde ttävät metalliset
piilosaranat. Sarano ita ei tarvitse huoltaa ja ne on helppo pitää puhtaana. Käyttöras ituksen
mukaan saranat voivat tarvita si lloi n tällö in säätämistä, mikä on he lppo tehdä kiinnityslevyssä
olevista säätöruuve ista ki ertämäl lä nii tä tarvittavaan suuntaan. Ota tarvittaessa yhteyttä
Merianton as iakaspalve luun.

Muoviset sivupaneelit kestävät enintään 20 kg:n painon koria kohti. Sivupaneele ita e i
tarvitse huol taa . Puhdis tamiseen sopii ne utraali astianpesuaine (pH6-8) tai miedosti
emäksinen puhdis tusaine (pH 8-10) veteen annos te ltuna. Emäksis tä puhdistusainetta
käyttäessä pi nnat tulee p yyhkiä vielä kostealla liinalla. Sivupaneelien puhdistukseen on
suosite ltavaa käyttää erityistä harj aa, joka he lpottaa paneelien ur ien puhd is tamis ta (harjan
ti laam iseksi ota yhteyttä Merianton edustajaan) .
Kuulalaakereilla olevat teleskooppikiskot kestävät enintään 50 kg:n painon yhtä
kiskoparia kohti. Pyyhi tarvittaess a kiskot kuivalla liinalla. Käyttö tiheydestä riippuen kiskot
saattavat tarvita kevyttä voitelua.
Muoviset korit ja välijakajat ovat kestävää muo via, luotu s uurta käyttörasitus ta ja tiheää
puhdis tusta vaativi in paik koihin.
PC-korit (polycarbonate) ovat suurta mekaanis ta rasitus ta kestäv iä konepestäv iä
tuottei ta , jotka kestävät enintään +125 C°:n pesulämpötila n, lyhytaikaises ti enintään
+140 C°:n lämpötil a n. Ke stävät öljyj ä ja rasvoja. Hapot ja alkalise t aineet voivat
pilata tuottee n pinnan.
ABS-korit (Acrylni tri le -b utad iene-s tyrene) ovat jäykkiä ja vahvoja, kestävät
vakautettuna suurta käyttörasitusta. Kes tävät e nintään +70 C°:n pesulämp ötilaa ,
lyhytaikaises ti enintään +90 C°:n pesulämpötilaa. Kestävät heikkoja happoja ja
alkal isi a ai nei ta.
Huomio! Huolto-ohjeessa mainittujen materiaalien ominaisuudet ja huolto-ohjeet on saatu
materiaalien toimittajiltamme. Tuotteiden huollon tulee ehdottomasti perustua esitettyihin
vaatimuksiin ja niitä tulee noudattaa. Merianto ei vastaa materiaalien ja tuotteiden väärinkäytöstä
tai puutteellisesta huollosta mahdollisesti aiheutuvista seurauksista. Kysy tarvittaessa täydentävää
tietoa Merianton edustajalta.
Onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja tuotteiden vioittumisen välttämiseksi kaikkia tuotteita tulee
käyttää tarkoituksenmukaisesti! Tuotteet ovat usein hyvin painavia ja tämä tulee ottaa huomioon
niiden nostamisessa.

Merianto Medical tuotteilla on kahden vuoden (2 v.) takuu. Takuun määräaika alkaa tuotteen Ostajalle
luovutuspäivää seuraavasta päivästä. Takuu on voimassa sillä ehdolla, että kalustetta on käytetty
tarkoituksenmukaisesti ja sitä on huollettu säännöllisesti.
Takuu ei koske tuotteen luonnollista kulumista, massiivipuiselle, luonnollisella vanerilla, kankaalla tai nahalla
päällystetyn kalusteen rakennetta ja värisävyn eroja. Takuu ei koske laseja, peilejä sekä kivi- ja
komposiittipintoja.
Takuu päättyy, jos:
kalustetta ei ole käytetty tarkoitusta vastaavasti ja käyttöohjeen ohjeita sekä suosituksia ei ole noudatettu;
takuuaikana kalustetta on siirretty ja sen seurauksena kalustetta on rikottu tai säädöt ovat pois paikoiltaan;
kalustetta on takuuaikana itse korjattu tai ostaja/käyttäjä on huoltanut sitä väärin;
kalusteeseen on lisätty muita kuin siihen tarkoitettuja osia;
kalusteen viat ovat syntyneet sen osaamattoman käsittelyn, säilytyksen tai kuljetuksen seurauksena.

Kiitämme luottamuksesta ja siitä, että valitsitte Merianton yhteistyökumppaniksi. Toivomme, että tarjoamamme
tuotteet ja palvelut vastaavat tarpeitasi ja odotuksiasi. Olemme kiitollisia kaikenlaisesta palautteesta, sillä se
auttaa meitä tarjoamaan tulevaisuudessa vielä parempaa laatua. Tuotteisiin tai niiden käyttöön ja huoltoon
liittyvissä kysymyksissä voit aina ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info@merianto.com tai puhelimitse + 358
40 533 9162.

