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Rengøring af vekseltrykmadras og pumpe 

 

Det er vigtigt, at følge de gældende lokale retningslinjer for rengøring af madrasser.  

(NIR og DS 2451-10:2014) 

 

Tør pumpeenheden med en fugtig klud og et mildt vaskemiddel, og hold pumpen væk fra støv. 

Hvis andet vaskemiddel anvendes, skal der vælges et middel, som ikke vil have nogen kemisk 

effekt på overfladen af plast. Pumpen tåler desinfektionsvæske f.eks. alkohol opløsning på 70%. 

Ved sporedannende baktier eller virus anvendes eks. wetwipes tilsat klor. Følg produktets 

anvisninger. 

 

Advarsel - Pumpen må ikke nedsænkes i væske. 

 

Rengør først madrassen på ydersiden med egnet desinfektions- eller rengøringsmiddel. Ved 

synlig forurening følges den lokale instruks. (f.eks. ved forurening med blod, kropsvæsker m.v.) 

Vask herefter betrækket i maskine ved 80° C. Betrækket tåler tørretumbling ved lav 

temperatur. Alle dele skal være helt tørre før genbrug. 

 

Advarsel - Brug ikke fenolholdige rengøringsmidler. 

Advarsel - Tør ikke madrasser i direkte sollys. 

 

Hvis der benyttes transporttasker skal disse også rengøres efter de gældende retningslinjer og 

værre tørre før brug. 

 

Opbevaring 

1. Læg madrassen fladt med oversiden opad. 

2. Rul madrassen fra hovedenden med CPR-ventilerne åbne. 

3. Benyt de lange stropper til at binde rundt om madrassen. Herved rulles madrassen let ud 

igen. 

4. Opbevar madrassen tørt og ikke for varmt. 

 

NB - Undgå at folde for skarpt eller lægge tunge ting oven på madrassen. 

 

 

Vigtigt før ibrugtagning efter vask  

Besigtig madrasbetræk, luftslanger, kabler, stik og pumpe for evt. skader. Defekte dele skal 

udskiftes før madrassen tages i brug igen.  

 

Ved behov, kontakt venligst Zibo Athene kundeservice på tlf. 76 900 407 eller 

post@ziboathene.dk. 

 

Service 

Benyt serviceetiket placeret på pumpen for at se tidspunkt for pumpe service. Service kan udføres 

af eget depotpersonale. Det anbefales, at skifte ydre og indre filter 1 gang årligt, for at sikre 

uforstyrret drift. Efterse betræk, luftceller og pumpe om alle delene fortsat er i orden. Hvis det 

ønskes, kan service gennemføres ved Zibo Athene.  
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