
 
 

 

Merianto Medicalin sairaalakalusteiden käyttö- ja huolto-ohje 

 

Mitä tulee huomioida kalusteiden käytössä? 

Merianto Medical -sairaalakalusteet on suunniteltu kohdennettuun käyttöön normaaleissa 
sisäolosuhteissa. Kalusteita tulee säilyttää ja käyttää kuivissa lämmitettävissä ti loissa, joi ssa 
ilman lämpötila on yli  +10°C ja suhteell inen ilmankosteus 40-60 %.  

Suositeltavaa on suojata kalusteet suoralta auringonvalolta, joka voi muuttaa tuotteiden väriä 
ja ulkonäköä: viimeistellyt pinnat haalistuvat ja samentuvat, lakatut pinnat voivat haljeta. 
Eniten ja nopeimmin auringon säteily vaikuttaa luonno ll iseen puuhun ja vi ilutettuihin 
pintoihin. 

Tuotteiden hyllyjä, ovia, laatikoita ja työpintoja ei saa ylikuormittaa painavilla esineil lä. Oviin 
ei myöskään saa kiinnittää täydentäviä osia tai lisäkuormitusta, joita ei ole huomioitu 
tuotteen suunnittelussa. Kaapinovien saranoiden ja l aatikoiden vääntymisen välttämiseksi 
kalusteiden ovet ja laatikot tulee pitää suljettuina.  

Kuumien esineiden asettaminen kalusteille voi pilata tuotteen pinnan, suositeltavaa on käyttää 

sopivia pannunalusia.  

Teräväreunaiset esineet ja metall iesineet voivat vahingoittaa kalusteen pintaa.  

Kalusteisi in joutunut neste tulee kuivata välittömästi puhtaalla pehmeällä li inalla.   

Jos kalusteen rakenteessa on näkyvissä vetimiä, pultteja tai ruuveja, ne tulee tark astaa si l loin 
täl löin. Tuotteesta ja käyttörasituksesta riippuen tarkastus tulee suorittaa 2 -4 vuoden välein. 
Tarvittaessa tulee ottaa yhteyttä Merianton asiakaspalveluun.  

Erikoiskalustoa si irrettäessä on suositeltavaa käyttää asiantuntijoiden apua tai kysyä 
tarvittaessa neuvoa valmistajalta. Seiniin ki innitettävien kaappien tapauksessa tulee 
ehdottomasti noudattaa valmistajan asennusohjeita. Asennustöitä tehdessä ei saa unohtaa 
turvallisuusvaatimuksia.  

Kalusteita siirrettäessä tuotteista tulee irrottaa li ikkuvat osat – laatikot, ovet, sisähyllyt, 
lisävarusteet ja pakata kaikki erikseen huolel lisesti osien mahdollisen vahingoittumisen 
välttämiseksi.  

 

Miten kalusteita huolletaan? 

Kalusteiden valmistuksessa on käytetty lähinnä kestäviä ja helposti huollettavia materiaaleja. 
Kalusteiden puhdistuksessa tulee välttää hankaavia ainesosia, valkaisevia ja liuottimia 
sisältäviä puhdistusaineita. Puhdistusmateriaalien valinnassa tulee noudattaa pakkauksessa 
olevia käyttöohjeita.  
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Kaappien rungot on valmistettu laadukkaasta melamiinista, joka puhdistetaan vesil iukoisi lla 
puhdistusaineil la. Puhdistukseen sopii neutraali astianpesuaine  (pH6-8) tai miedosti 
emäksinen puhdistusaine (pH 8-10) veteen annosteltuna. Emäksistä puhdistusainetta 
käyttäessä pinnat tulee pyyhkiä vielä kostealla li inalla.  

Maalatut ja lakatut pinnat  puhdistetaan kuten kaappien rungot astianpesuaineliuoksessa  

(pH 6-8) kostutetulla li inalla. 

Laminaattipinnat kestävät mekaanista kulutusta, suurinta osaa kalusteiden puhdistusaineista 
ja myös heikkojen happojen vaikutusta. Korkein sall ittu lämpöti la tilapäise ssä kosketuksessa 
laminoidun pinnan kanssa on +180 C°. Vaikeiden tahrojen poistamiseen voi käyttää 
talousspriissä, asetonissa tai l iuottimessa kostutettua puhdistusli inaa. Pintojen hankaaminen 
puhdistaessa ei ole suositeltavaa. Voimakkaiden aineiden kuten veri, bakterologinen 
pilaantuminen, maalit, öljyt, l iuottimet, lakat, l iima, tahmeat aineet jne . poistamiseen 
laminaattipinnasta voi käyttää vahvempia orgaanisia puhdistusaineita kuten asetoni, bensiini, 
sprii. Hankaus- ja kii l lotusaineita, vahoja sekä puhdistusaineita, jotka sisältävät happoja tai 
happamia suoloja (sulfamiinihappo, hydrokloridihappo, hopeankiil lotusaine) tulee välttää. 
Vahvempien puhdistusaineiden käyttöä tulee välttää työtason PVC- tai puureunojen 
puhdistuksessa. 

Komposiittimateriaalipinnat (Kerrock, Corian, Durat, HiMacs jne.) on tarkoitettu 
sisäkäyttöön. Tuotteen pinta on kiil lotettu ja melko kestävä erilaisten aineiden, nesteiden jne. 
aiheuttamien tahrojen muodostumisen suhteen. Happamien aineiden ja öljyjen joutuessa 
työtasoon puhdista ne pehmeällä kostealla li inalla 4 tunnin kuluessa. Tuotteen huolto: 
puhdistetaan pehmeällä ja kostealla li inalla, voi käyttää eri laisia neutraaleja puhdistusaineita. 
Pienemmät mekaaniset pintavauriot voi poistaa pinnan kiil lotuksella, joka on järkevää tehdä 
pinnan käyttöakti ivisuudesta riippuen 2-3 vuoden välein. 

Lasiovien ja -pintojen puhdistukseen on parasta käyttää ikkunanpesuainetta ja 
ikkunanpesussa käytettävää puhdistusli inaa. Hankaavia puhdistusaineita, jotka voivat 
samentaa lasipintaa, tulee välttää. Kaikki kalusteissa käytettävä lasi on karkaistua suojalasia.  

Jauhemaalattuja teräs- ja alumiinikoreja, -kehyksiä, -varusteita ei periaatteessa tarvitse 
huoltaa, tarvittaessa ne puhdistetaan neutraali l la puhdistusaineella ja -l i inalla. Staattisen 
sähkön muodostumisen välttämiseksi pin toja voi käsitellä antistaattisel la aineella. Ei saa 
käyttää hankaavia puhdistusaineita, l iuottimia, asetonia.  

Ruostumattomasta teräksestä  valmistetut tuotteet ovat erittäin kestäviä ja tarvitsevat vähän 
huoltoa. Ruostumattomat pinnat puhdistetaan neutraalil la tai miedosti emäksisellä pesuaineella. 
Pinnan puhdistamisen jälkeen pinnat kuivataan pyyhkimällä. Puhdistukseen voi käyttää 
esimerkiksi myös lasinpesuainetta, joka poistaa rasvaisen l ian ja kuivuu nopeasti, jättämättä 

pisaroita. Pienemmät pintavahingot voi poistaa ruostumattoman materiaalin pinnalta 
kiil lotustahnojen avulla (kysy täydentävää tietoa Merianton edustajal ta). 

Ovisaranat ovat 220 astetta avautuvat ja kolmeen suuntaan säädettävät metall iset 
piilosaranat. Saranoita ei tarvitse huoltaa ja ne on helppo pitää puhtaana. Käyttörasituksen 
mukaan saranat voivat tarvita si lloin tällöin säätämistä, mikä on helppo tehdä kiinnityslevyssä 
olevista säätöruuveista kiertämällä niitä tarvittavaan suuntaan. Ota tarvittaessa yhteyttä 
Merianton asiakaspalveluun.  
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Muoviset sivupaneelit  kestävät enintään 20 kg:n painon koria kohti. Sivupaneeleita ei 
tarvitse huoltaa. Puhdistamiseen sopii neutraali astianpesuaine  (pH6-8) tai miedosti 
emäksinen puhdistusaine (pH 8-10) veteen annosteltuna. Emäksistä puhdistusainetta 
käyttäessä pinnat tulee pyyhkiä vielä kostealla li inalla. Sivupaneelien puhdistukseen on 
suositeltavaa käyttää erityistä harjaa, joka helpottaa paneelien urien puhdistamista (harjan 
ti laamiseksi ota yhteyttä Merianton edustajaan).  

Kuulalaakereilla olevat teleskooppikiskot  kestävät enintään 50 kg:n painon yhtä 
kiskoparia kohti. Pyyhi tarvittaessa kiskot kuivalla li inalla. Käyttötiheydestä riippuen kiskot 
saattavat tarvita kevyttä voitelua.  

Muoviset korit ja välijakajat  ovat kestävää muovia, luotu suurta käyttörasitusta ja tiheää 
puhdistusta vaativi in paikkoihin.   

PC-korit (polycarbonate) ovat suurta mekaanista rasitusta kestäv iä konepestäviä 
tuotteita, jotka kestävät enintään +125 C°:n pesulämpötilan, lyhytaikaisesti enintään 
+140 C°:n lämpötilan. Kestävät öljyjä ja rasvoja. Hapot ja alkaliset aineet voivat 
pilata tuotteen pinnan. 

ABS-korit (Acrylnitri le-butadiene-styrene) ovat jäykkiä ja vahvoja, kestävät 
vakautettuna suurta käyttörasitusta. Kestävät enintään +70 C°:n pesulämpötilaa, 
lyhytaikaisesti enintään +90 C°:n pesulämpötilaa. Kestävät heikkoja happoja ja 
alkalisia aineita.  

 
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. 
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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. 
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