
Rengør og desinficer mellem hver plejemodtager og med regelmæssige mellemrum, 
når det er i brug.

ADVARSEL 
For at undgå elektrisk stød skal pumpen altid frakobles fra strømforsyningen  
før rengøring og eftersyn. 

Læs altid brugsvejledningen og sikkerhedsdatabladet til desinfektionsmidlet.

Undgå øjen- og hudirritation ved aldrig at desinficere, mens der er en plejemodtager 
til stede.

Klargøring
1. Kobl pumpen fra madrassen eller siddepuden.

2. Sluk for pumpen, og kobl pumpen fra strømkilden.

Rengøring af pumpen
3. Brug en ren klud og en rengøringsmiddelopløsning, og aftør for at fjerne aflejringer  

eller synligt snavs på: 

• hovedhus

• membran-

• mærkater 

• ophængsbeslag

4. Områder, hvor der er rester af snavs tilbage, skal rengøres igen med 
rengøringsmiddelopløsningen.

5. Brug vand og en ny klud til at aftørre alle spor af rengøringsmiddelopløsningen.  
Tør derefter efter med en tør klud.

Desinfektion af pumpen
6. Spray desinfektionsmiddelopløsning på en tør klud, og fordel opløsningen på alle områder. 

7. Lad desinfektionsmidlet virke i den anbefalede desinfektionstid.

8. Brug vand og en ny klud til at fjerne alle spor af desinfektionsmiddelopløsningen.

9. Tør dernæst efter med en tør klud. 

Nødvendigt tilbehør:

• Sprayflaske med opløsning af desinfektionsmiddel (enten 70 % alkoholopløsning 
eller klorinopløsning op til 10.000 ppm)

• Neutralt rengøringsmiddel (brugsopløsning)

• Sprayflaske med vand

• Klude
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Rengøring af madrassen eller siddepuden
10. Alle udvendige overflader på madrassen eller siddepudens overbetræk sprayes  

med rengøringsmiddelopløsningen og aftørres for snavs med en ren klud

11. Områder, hvor der er rester af snavs tilbage, skal rengøres igen med 
rengøringsmiddelopløsningen, før du fortsætter.

12. Brug vand og en ny klud til at aftørre alle spor af rengøringsmiddelopløsningen.  
Brug herefter en tør klud til at fjerne eventuel overskydende fugt.

13. Hvis det er nødvendigt, rengøres indersiden af madrassen eller siddepuden.  
Lyn overbetrækket op for at få adgang til de indvendige komponenter.

14. Spray rengøringsmiddelopløsning på en tør klud, og aftør:

• Celler

• Bundbetræk

• Stropper

15. Brug vand og en ny klud til at aftørre alle spor af rengøringsmiddelopløsningen.  
Tør derefter efter med en tør klud.

Desinfektion af madrassen eller siddepuden
16. Spray desinfektionsmiddelopløsning på en tør klud, og fordel opløsningen  

på alle udvendige dele af madrassens eller siddepudens overbetræk.

17. Lad desinfektionsmidlet virke i den anbefalede desinfektionstid.

18. Brug vand og en ny klud til at fjerne alle spor af desinfektionsmiddelopløsningen.

19. Tør dernæst efter med en tør klud.

20.  Giv madrassen eller siddepudens overbetræk tid til at lufttørre.

21. Hvis det er nødvendigt, desinficeres indersiden af madrassen eller siddepuden.  
Lyn overbetrækket op for at få adgang til de indvendige komponenter.

22. Spray desinfektionsmiddelopløsning på en tør klud, og fordel opløsningen på alle 
indvendige komponenter.

23. Lad desinfektionsmidlet virke i den anbefalede desinfektionstid.

24. Brug vand og en ny klud til at fjerne alle spor af desinfektionsmiddelopløsningen. 

25. Tør dernæst efter med en tør klud.

26. Lad de indvendige komponenter lufttørre, inden overbetrækket lynes på madrassen igen. 

27. Hvis det er nødvendigt, kan madrassens eller siddepudens stropper og bunde rengøres 
med samme metode. Klik stropperne af, så det er lettere at komme til.
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