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Introduksjon
Dette dokument er ment som en anbefaling for rengjøring av Roger produkter i 
forbindelse med Covid-19.  Disse anbefalingene er for klasserom hvor Roger 
produkter brukes av en eller flere personer. 

Coronaviruset er et luftveisvirus som først og fremst spres via dråpesmitte når 
smittede personer nyser eller hoster, eller fra deres spytt og snør.  
(kilde: https://www.who.int/health-topics/coronavirus)

Når håndholdte eller kroppsbårne produkter, slik som Roger mikrofoner, brukes 
av flere personer kan det medføre risiko for å overføre viruspartikler fra en 
bruker til en annen. Tilsynelatende friske personer kan bære coronaviruset, det 
anbefales derfor å innføre rutiner for rengjøring før bytte mellom bruker.

Omfang
Når følgende Roger produkter blir brukt av flere så er det denne anbefalingen 
som gjelder for å begrense risiko for smitte:
 
•  Roger Touchscreen Mic
•  Roger Pass-arounds
•  Roger Multimedia Hub

Anbefalt rengjøring av
Roger skoleprodukter
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Valg av desinfeksjonsmiddel
Det bør brukes desinfeksjonsmiddel for overflater og som er effektive mot virus 
(slik som dette nye koronavirus). Ikke bruk desinfeksjonsmiddel med 
hud emollienter som oftest brukes i håndrens. 

Blekemidler (for eksempel klorin eller peroxider) og desinfeksjonsmidler som 
inneholder ethanol skal generelt ikke brukes da de kan skade produktene.

Følgende desinfeksjonsmidler anbefales generelt: 
•  Vannbaserte desinfeksjonsmidler (anbefalt)
•     Alternativt, en oppløsning med 70% isopropanol

Viktig fremgangsmåte for rengjøring:
•  Disinfeksjonsmidlet må brukes i henhold til produktets spesifikasjoner, slik 

som kontakttid, tørketid m.m.
•  Tørk produktet av med en engangsklut som er påført desinfeksjonsmidlet.
•  Kast engangskluten i søppelbeholder med lokk eller en lufttett plastikkpose. 
•  Spray aldri desinfeksjonsmiddel direkte på produktet, og aldri dypp 

produktet i desinfeksjonsmiddel.
•  Tilse at åpninger, spesielt mikrofoner, aldri er i kontakt med væske da dette 

kan skade de elektroniske komponentene. 
•  Når produkter tørkes over med en klut påført desinfeksjonsmiddel, tilse at 

det ikke trykkes inn noen knapper mens produktet fortsatt er fuktig.

Ansvarsfraskrivelse
Sonova sine anbefalinger gjelder for kunder og brukere av produktene. Sonova 
kan ikke holdes ansvarlig for skader i forbindelse med gjennomføring av 
anbefalingene. Alkoholbasert desinfeksjonsmiddel kan potensiellt skade 
overflate eller sensitive komponenter på produktene.



Life is on 

Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å kunne leve livet fullt ut. I 
mer enn 70 år har vi utviklet banebrytende hørselsløsninger som kan 
endre menneskers liv, sosialt og følelsesmessig. Life is on.

www.phonak.no
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