Guide - (Covid-19)

Desinficering af Roger produkter

Anbefaling om desinficering af
Roger produkter
Introduktion
Dette dokument indeholder anbefalinger om desinficering af Roger-produkter i
forbindelse med Covid-19. Disse anbefalinger kan med fordel anvendes i
situationer hvor Roger produkter deles og anvendes af flere personer.
Coronavirus er et luftbåret virus, der primært spreder sig gennem dråber, der
genereres når en smittet person hoster eller nyser, eller gennem dråber af spyt
eller når næsen løber.
(kilde: https://www.who.int/health-topics/coronavirus)
Deling af håndholdte eller kropsbårne produkter mellem flere brugere, så som
Roger mikrofoner, kan skabe en risiko for overførsel af viruspartikler, fra en
bruger til en anden. Selv umiddelbare sunde personer kan overføre
Coronavirus, så det anbefales på det kraftigste at desinficere produkterne ved
skift mellem brugere.

For hvilke produkter gælder anbefalingen?
Denne anbefaling gælder alle Roger produkter, der bruges af flere personer, for
at reducere risikoen for overførsel af Coronavirus.
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Valg af desinfektionsmiddel:
Der skal anvendes et overfladedesinfektionsmiddel, der er effektivt til at dræbe
indkapslet vira (såsom den nye Corona-virus).
Følgende desinfektionsmidler anbefales:
• Vandbaseret desinfektionsmiddel anbefales generelt
• 70% isopropanol kan alternativ benyttes
Anvend ikke:
• Desinfektionsmiddel med hudblødgøringsmidler, som ofte findes i 		
håndsprit/gel
• Desinfektionsmidler der indeholder ehtanol, da det kan skade produkterne
• Blegemiddel (Der indeholder klor eller peroxider, f.eks. brintoverilte)

Vigtige regler for rengøring:
•
•
•
•
•
•
•

Desinfektionsmidlet skal bruges i henhold til leverandørens 		
specifikationer om anvendelse
Tør enheden af med en engangsklud, der er gennemvædet med 		
desinfektionsmiddel
Bortskaf kluden i en affaldsspand med låg eller i en lukket plastpose
Sprøjt aldrig desinfektionsmiddel direkte på enheden
Nedsænk aldrig enheden i desinfektionsmiddel
Sikre at åbninger, især mikrofonåbninger, aldrig er i kontakt med 		
væske, da dette kan beskadige elektroniske komponenter
Tryk ikke på nogen knapper, når enheden tørres af med 			
desinfektionsmiddel, eller så længe den er våd

Ansvarsfraskrivelse
Sonova er ikke ansvarlig for skader på grund af implementeringen af
ovenstående anbefalinger. Bemærk at alkoholbaserede desinfektionsmidler
muligvis kan skade belægninger eller følsomme komponenter på produkterne.
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Life is on
Hos Phonak har vi den holdning, at en god hørelse har stor betydning
for at få det fulde udbytte af livet. I mere end 70 år har vi udviklet
banebrydende høreløsninger, der gør en stor forskel i hverdagen både på det sociale og det følelsemæssige plan. Life is on.
www.phonak.dk
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