
Desinfektionsmidler

DESINFEKTIONSMIDDEL HYBRID-
MADRASSYSTEM

OVER-
BETRÆK

UNDER-
BETRÆK

Alkoholopløsning ≤70 % ● ● ●
Kloropløsning ≤1 % (10.000 ppm)1 ● ● ●
Kvaternær ammonium 1.920 ppm ● ● ●
Kvaternær ammoniumopløsning 3-15 %. ● ●
Brintoverilteopløsning, 3-10 %. ●
1 Klorkoncentrationen kan variere mellem 250 og 10.000 ppm afhængigt af de lokale bestemmelser og 
kontamineringsgraden.

BEMÆRK
Skyl med rent vand, og aftør grundigt for at fjerne rester af kemikalier efter desinfi cering med hvert 
kemikalie før opbevaring

Nødvendigt tilbehør til rengøring/desinfektion
• Beskyttelsesbriller

• Beskyttelseshandsker

• Sprayfl aske med rengøringsmiddel

• Sprayfl aske med desinfektionsmiddel

• Sprayfl aske med vand

• Klude

ADVARSEL
• Bær altid beskyttelsesbriller og -handsker for at undgå øjenskader og hudproblemer. 

Skyl grundigt med rigelige mængder vand i tilfælde af berøring med stoff et. 
I tilfælde af øjen- eller hudirritation søges lægehjælp. 
Læs altid materialesikkerhedsdatabladet til desinfektionsmidlet.

• For at undgå elektrisk stød skal pumpen altid frakobles strømforsyningen før rengøring og eftersyn.
• Forebyg krydskontaminering ved altid at følge desinfektionsinstruktionerne i denne brugsvejledning.
• Undgå øjen- og hudirritation ved aldrig at desinfi cere, mens der er en plejemodtager til stede.

08.AAV.02DA_03 • 10/2022 • Side 1/3

LYNVEJLEDNING – RENGØRING OG DESINFEKTION

AtmosAir Velaris



Rengøring og desinfektion
(26 trin)
Følg altid disse trin for en korrekt rengørings- og desinfektionsprocedure efter hver plejemodtager.

Klargøring af pumpen
1. Kobl pumpen fra madrassen.

2. Vælg Standby på pumpeenheden. Afbryd pumpen fra strømkilden.

Rengøring af pumpen
3. Tag beskyttelseshandsker og -briller på.

4. Spray rengøringsopløsningen på en ren klud.

5. Aftør alle områder på pumpen for at fjerne eventuelle afl ejringer eller synligt snavs.

6. Rengør alle områder, hvor der sidder rester af snavs, med kluden efter behov.

7. Brug en ny klud, der er gennemvædet med vand, til at aftørre alle spor af 
rengøringsmiddelopløsningen.

8. Brug en tør klud til at fjerne overskydende fugt fra pumpen.

Desinfektion af pumpen
9. Spray desinfektionsmiddel på en ren klud, og aftør alle områder på pumpen.

10. Lad desinfektionsmidlet virke i det tidsrum, der fremgår af instruktionerne fra producenten af 
desinfektionsmidlet.

11. Brug en ny klud, der er gennemvædet med vand, til at aftørre alle spor af desinfektionsmiddel 
fra pumpen.

12. Brug en tør klud til at fjerne overskydende fugt fra pumpen.

13. Lad pumpen lufttørre.

08.AAV.02DA_03 • 10/2022 • Side 2/3



Rengøring af madrassens/siddepudens betræk

14. Spray rengøringsmiddelopløsningen på alle udvendige områder af madrassens/siddepudens 
over- og underbetræk. Sørg for at aftørre madraskonnektoren og konnektorhulrummet grundigt. 
Tør eventuelt snavs af med en ren klud.

15. Rengør områder, hvor der sidder rester af snavs (f.eks. håndtag), med 
rengøringsmiddelopløsningen efter behov.

16. Brug en ny klud, der er gennemvædet med vand, til at fjerne alle spor af 
rengøringsmiddelopløsningen.

17. Brug en tør klud til at fjerne overskydende fugt.

Desinfektion af madrassens/siddepudens betræk
18. Spray desinfektionsmiddel på en ren klud, og aftør alle udvendige områder og håndtag på 

madrassens/siddepudens over- og underbetræk. Sørg for at aftørre madraskonnektoren og 
konnektorhulrummet grundigt. 

19. Lad desinfektionsmidlet virke i det tidsrum, der fremgår af instruktionerne fra producenten af 
desinfektionsmidlet.

20. Brug en ny klud, der er gennemvædet med vand, til at aftørre alle spor af desinfektionsmiddel fra 
madrassen/siddepuden.

21. Brug en tør klud til at fjerne overskydende fugt.

22. Lad madrassens/siddepudens over- og underbetræk lufttørre.

Vask madrassens/siddepudens overbetræk
23. Lyn madrassens/siddepudens overbetræk op.

24. Vask overbetrækket ved en maksimumtemperatur på 80 °C (176 °F) med vaskemiddel.

25. Efter vask skal overbetrækket lufttørre (foretrækkes) eller tørretumbles ved 40 °C (104 °F) eller op til 
maks. 80 °C (176 °F).

26. Sæt overbetrækket på madrassen/siddepuden igen, når det er tørt.

BEMÆRK
Der skal foretages en vurdering af tilsmudsningsgraden for overbetrækket. 
Hvis tilsmudsningen vurderes at være for kraftig, skal overbetrækket vaskes. 
Underbetrækket skal altid rengøres og desinfi ceres ved aftørring.
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