
Richtlijnen - (Covid-19)
Ontsmetting rond Rogerproducten 
in een klaslokaal
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Intro:
Dit document bevat aanbevelingen rond ontsmetting van Roger producten in 
de specifieke context van Covid-19. Deze aanbevelingen moeten worden 
toegepast in klaslokalen waar Rogerproducten door meerdere leerlingen 
gebruikt worden. 

Het nieuw coronavirus is een respiratoir virus die zich voornamelijk verspreidt 
door druppeltjes die ontstaan wanneer een geïnfecteerd persoon hoest of niest, 
of door druppeltjes speeksel en afscheiding uit de neus. 
(bron: https://www.who.int/health-topics/coronavirus)

Het gemeenschappelijk gebruik van apparaten die in de hand gehouden worden 
of op het lichaam gedragen worden zoals Roger producten kan een risico 
opleveren voor de overdracht van virusdeeltjes van de ene gebruiker naar de 
andere. Zelfs ogenschijnlijk gezonde personen kunnen  een niet-herkende 
corona-aandoening hebben. Ontsmetting van de Rogerproducten wordt dus 
sterk aanbevolen wanneer er van gebruiker gewisseld wordt. 

Deze aanbeveling is van toepassing op volgende Rogerproducten wanneer deze 
gebruikt worden door verschillende gebruikers:

•  Roger Touchscreen Mic
•  Roger Pass-arounds
•  Roger Multimedia Hub

Aanbevelingen rond ontsmetting 
van Rogerproducten in klaslokalen
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Keuze van ontsmettingsmiddel
Er moet een ontsmettingsmiddel gebruikt worden voor oppervlaktes dat 
effectief is voor het doden van virussen (zoals het nieuwe coronavirus). Gebruik 
geen ontsmettingsmiddel met huidverzachtende middelen zoals te vinden in 
handdesinfecterende middelen. Bleekmiddel (bijv. Met chloor of peroxiden) en 
ontsmettingsmiddelen die ethanol bevatten, mogen over het algemeen niet 
worden gebruikt omdat het materialen kan beschadigen. 

Volgende ontsmettingsmiddelen worden over het algemeen aanbevolen:
•  Desinfectiemiddel op waterbasis (voorkeur) 
•  Een oplossing met 70% isopropanol 

Belangrijke regels voor ontsmetting: 
•  Het desinfectiemiddel moet worden gebruikt volgens aanwijzingen van 

leveranciers zoals contacttijd, droogvegen na aanbrengen, droogtijd en 
andere indien van toepassing. 

•  Veeg het apparaat af met een tissue doordrenkt met desinfectiemiddel. 
•  Gooi de tissues weg in de afvalbak met deksel of in een extra plastic zak.
•  Spuit het desinfectiemiddel nooit rechtstreeks op het apparaat, dompel het 

apparaat nooit onder in desinfectiemiddel. 
•  Zorg ervoor dat openingen, met name microfoonopeningen, nooit in 

contact met vloeistof omdat dit elektronische componenten kan 
beschadigen. 

•  Druk op geen enkele knop wanneer je het apparaat afveegt met 
desinfectiemiddel of zolang het apparaat nog nat is.

Disclaimer
Sonova geeft deze aanbevelingen om de klanten en gebruikers van de 
producten te ondersteunen. Sonova is niet verantwoordelijk voor enige schade 
als gevolg van de uitvoering van de bovenstaande aanbevelingen. 
Desinfectiemiddelen op basis van alcohol kunnen mogelijk schade veroorzaken 
aan coatings of aan gevoelige componenten van het apparaat.



Life is on 

Bij Phonak geloven we dat goed horen essentieel is voor een optimaal 
leven. Al meer dan 70 jaar blijven we trouw aan onze missie door 
baanbrekende hooroplossingen te ontwikkelen waarmee mensen kunnen 
horen, verstaan en meer van het leven en de geluiden kunnen genieten. 
Life is on. 

www.phonak.com
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