Reiniging- en opslagprotocol
Ovit,
sit maionsequi consed quasper umquos magnia
Algemeen
•
•
•
•

Om de levensduur van het matras en de matrashoes te
garanderen, is het van belang om dit reinigingsprotocol
te volgen.
Het matras en IC-hoes zijn geen voedingsbodem voor
micro-organismen en hoeven derhalve ook niet als
dergelijk te worden behandeld.
De matraskern is geschikt voor gebruik binnen een
wasstraat.
Desinfectantia met alcoholhoudende stoffen zijn
toepasbaar op het matras zonder kwaliteitsverlies.

Het doel van het reinigen
•
•
•

Het voorkomen van besmetting van de patiënt.
Het voorkomen van besmetting van de medewerker.
De conditie van de matrashoes behouden.

Dagelijkse schoonmaak
•

Controleer op oppervlakkig vuil of andere ongewenste
stoffen. Indien deze geconstateerd zijn, schoon maken
met een natte schone doek die boven de 80 oc is
gewassen. Indien nodig een desinfectant gebruiken.

Ovit,
sit maionsequi
quasper umquos magnia
Patient
wisselconsed
schoonmaak
•

•
•
•

Na iedere wisseling van patiënt dient de hoes schoon
gemaakt te worden met een desinfectant.

Periodieke schoonmaak

Minimaal 1x per jaar dient de hoes gewassen te worden.
IC-hoes: tot 95°C. Stoffen hoes: tot 30°C.
De standaard IC-hoes is niet geschikt voor gebruik binnen
een wasstraat. Deron heeft hiervoor aangepaste
IC-hoezen in haar assortiment.
Wij raden u aan de kern minimaal eens per twee jaar
(zonder hoes) te laten luchten/ventileren.

Opslag
•

Voordat het matras wordt opgeslagen dient deze te
worden schoongemaakt en gedesinfecteerd. Het matras
kan daarna worden verpakt in plastic. De opslag moet uit
een droge ruimte bestaan, waarbij blootstelling aan
zonlicht vermeden dient te worden. Maximaal 15
matrassen op elkaar stapelen.

Wanneer u gebruik maakt van een desinfectant controleer dan altijd of uw product bij deze onderstaande lijst
staat. Zo niet neem dan contact met ons op, zodat we uw schoonmaakmiddel kunnen controleren. Overschrijd
nooit de aangegeven dosering. Gebruik geen Jodtinktur.
Product naam

Hoeveelheid

Product naam

Hoeveelheid

Incidin Plus ( Ecolab)

2%

Actichlor Plus ( Ecolab)

1000 ppm

Kodan Tinktur Forte ( Schulke)

Puur

Anios DDHS ( Anios Laboratories)

Puur

Mikrobac Forte (Hartmann)

4%

B45 ( Orochemie)

Puur

Sodiumhypochlorite ( Standaard)

1000 ppm

Bacillol 30 Foam ( Hartmann)

Puur

Octenispert ( spray) (Schulke)

Puur

Clinell Sporicidal Wipes( Garna Healthcare)

Puur

P3-topax 66 (Ecolab)

5%

Chlor-Clean tablets(Guest Medical)

1000 ppm

Sagrotan ( spray) (Reckitt Benckiser)

Puur

Dettol ( Reckitt Benckiser)

5%

Sanit P20 (Iberian Cleaning Expert)

Puur

Dismozon Pur ( Hartmann)

4%

Spring ( kalle Original)

Puur

Formaldehyde (Pharmacy)

30%

Sprint 200 ( Diversey)

2%

Germatol ( kiarah Chem)

5%

Suma Bac D10 ( Johnson Diversey)

1%

Hansamed (spray) (beiersdorf AG)

Puur

Surfa’Safe ( Anios Laboratories)

Puur

Haz-Tabs (Guest Medical)

1000 ppm

Topmax 421 (Ecolab)

5%

Hibicet (Molnlycke Health Care)

Puur

Virkon ( Du Pont)

10 g/l

Incidin Extra N ( Ecolab)

2%

Volvone (Oyar)

40%
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