
Hurtigguide for renhold og 
desinfeksjon av maskiner i 
forbindelse med Covid-19-utbruddet

1. Desinfeksjon før bruk – Utføres alltid før maskinen brukes

Ha på hansker når 
du rengjør og 
desinfiserer

1. Lokk og 
åpningshendel

2. Dashbord 3. Styre, hendel for 
fremdrift og sete

4. Kast materiell 
som er brukt til å 
tørke av maskinen

Følg instruksjoner 
angitt i 
produktveiledning

Se til at hele lokket 
tørkes av og husk 
hendel for åpning av 
lokk

Tørk over hele 
dashbordet 
inkludert nøkkel

Tørk av og vær 
ekstra oppmerksom 
på hvor hendene er 
plassert ved bruk

Kast brukt 
renholdsmateriell 
direkte i søpla

2. Daglig vedlikehold og desinfeksjon av maskin – Utføres etter maskinen er brukt

Ha på hansker for 
daglig vedlikehold

1. Tøm og rengjør 
begge maskinens 
tanker

2. Rengjør og 
desinfiser alle filtre

3. Rengjør og 
desinfiser nal, pads, 
børster & padholder

4. Desinfiser 
maskinen på 
innsiden og utsiden

Ha på hansker og 
følg instruksjoner 
angitt i 
produktveiledning

Tøm 
skittenvannstanken 
og skyll den med 
rent vann. Tøm 
deretter 
rentvannstanken.

Filtrene kan enten 
tørkes av eller 
dynkes i 
klorløsning.

Ta av og rengjør og 
desinfiser nal, pads, 
børster og 
padholder. Disse 
kan også legges i 
klorløsning.

Se til at alle 
maskinens synlige 
flater blir dekket.

Produktguide – Alle nedenstående produkter kan brukes.

Ha på hansker når 
du rengjør og 
desinfiserer

Suma Tab D4 Mikrofiberklut & 
Suma Alcohol 
Wipes

Oxivir Excel Taski Sum engangs 
mikrofiberklut

Følg instruksjoner 
angitt i 
produktveiledning

For å vaske og 
desinfisere tank og 
løse deler ved 
bløtlegging.

For maskinens 
flater. Rengjør 
først med fuktet 
klut, desinfiser 
deretter med Suma 
Alcohol Wipes

For maskinens 
flater. Rengjør først 
med fuktet klut, 
desinfiser deretter 
med Oxivir Excel og 
Taski Sum.

Brukes med Suma 
Alcohol Spray for 
desinfeksjon av alle 
flater.
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desinfeksjon av maskiner i 
forbindelse med Covid-19-utbruddet

1. Desinfeksjon før bruk – Utføres alltid før maskinen brukes

Ha på hansker når 
du rengjør og 
desinfiserer

1. Tøm 
rentvannstanken

2. Skyll tanken 
med rent vann

3. Renhold med 
klortabletter

4. Avslutning

Rentvannstanken 
tømmes helt med 
hjelp av 
tømmeslangen.

Fyll 
rentvannstanken 
med rent vann.

Fyll 
rentvannstanken 
med rent vann.
Legg klortablettene 
i tanken. Doser i 
henhold til 
brukerinstruksjoner 
på emballasjen.

Tøm ut 
klorløsningen med 
tømmeslangen.

Ta ut 
rentvannsfilteret for 
å få ut siste rest. 
Ta bort eventuelt 
smuss fra 
rentvannsfilteret og 
skyll under rent 
vann. Deretter 
settes det på plass 
igjen.

Før maskinen til 
område med sluk 
eller lignende.
Senk pads/børster 
og naler og legg ut 
vann for 
gjennomskylling.
Tøm deretter 
rentvannstanken 
med 
tømmeslangen

Senk pads/børster 
og naler og legg ut 
vann på høyeste 
dosering for 
gjennomskylling i 
30 sekunder. 
La resten av vannet 
virke i tanken 45-
60 minutter.
NB: Om det er 
IntelliDose på 
maskinen må denne 
være avslått!

Ta ut 
rentvannsfilteret 
for å få ut siste rest 
av klorløsningen og 
sett det deretter på 
plass igjen.
Fyll rentvanns-
tanken halvveis 
med rent vann, 
senk naler og 
børster/pads og 
legg ut vann for 
skylling av hele 
systemet.
Skyll og tøm tanken 
helt og sett på plass 
filter igjen.
La lokket stå åpent 
for lufttørking.

HMS
• Se produktenes sikkerhetsdatablader for håndtering, bruk og oppbevaring. 
• Bland aldri produkter. Oppbevar alltid produkter i lukket originalemballasje.
• Klorprodukter kan danne skadelige stoffer med sure løsninger, ammoniakk og andre løsninger. 
• Sørg for nødvendigopplæring av operatør, benytt foreskrevet verneutstyr og følg bruksanvisning for 

desinfeksjon.


