
Guide - (Covid-19)
Desinficering av Roger-produkter
i klassrum
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Introduktion
Detta dokument innehåller rekommendationer om desinficering av Roger-
produkter i samband med Covid-19. Dessa rekommendationer ska tillämpas i 
klassrum där Roger-produkter delas och används av flera olika personer.

Det nya coronaviruset är ett virus som främst sprids genom droppar som bildas 
när en infekterad person hostar eller nyser, eller genom droppar av saliv eller 
när näsan rinner.
(källa: https://www.who.int/health-topics/coronavirus)

Att dela handhållna eller kroppsburna produkter, som Roger-mikrofoner, mellan 
flera användare kan utgöra en risk för överföring av viruspartiklar från en 
användare till en annan. Även till synes friska personer kan vara smittade av 
Coronavirus utan att veta om det, så att desinficera produkterna mellan varje 
användare rekommenderas starkt.

Vilka produkter gäller det?
Denna rekommendation gäller följande Roger-produkter när de delas mellan 
flera användare för att minska risken för överföring av Coronavirus: 

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

Rekommendation för desinficering
av Roger-produkter i klassrum
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Val av desinfektionsmedel
Ett ytdesinfektionsmedel som är effektivt och dödar inkapslade virus (såsom det 
nya Coronaviruset) bör användas. Använd inte ett desinfektionsmedel som är 
återfuktande, till exempel handdesinfektion.

Blekmedel (som till exempel innehåller klor eller peroxider) samt desinfektions-
medel som innehåller etanol får vanligtvis inte användas eftersom det kan 
skada materialet det används på.

Följande desinfektionsmedel rekommenderas generellt:
•  Vattenbaserade desinfektionslösningar (detta rekommenderas)
•  Alternativt ett rengöringsmedel med 70% isopropanol

Viktigt att tänka på vid rengöring:
•  Desinfektionsmedel måste alltid användas enligt leverantörens 

specifikationer vad gäller kontakttid, torka torrt efter applicering av 
desinfektionsmedel, torkningstid och andra föreskrifter

•  Torka av enheten med en engångshandduk fuktad med desinfektionsmedel
•  Kasta handdukar i papperskorg med lock eller i en separat plastpåse
•  Spraya aldrig desinfektionsmedel direkt på enheten
•  Sänk aldrig ned enheten i desinfektionsmedel
•  Se till att öppningar, särskilt mikrofonöppningar, aldrig kommer i kontakt 

med vätska eftersom det kan skada elektroniska komponenter
•  Tryck inte på några knappar när du torkar av enheten med 

desinfektionsmedel eller så länge enheten fortfarande är fuktig

Friskrivning
Sonova ger ut dessa rekommendationer för att ge vägledning till sina kunder 
och användare av produkterna. Sonova ska inte hållas ansvarig för några 
skador på grund av genomförandet enligt ovanstående rekommendationer. 
Alkoholbaserade desinfektionsmedel kan eventuellt ge skador på beläggningar 
eller känsliga komponenter på enheten.



Life is on 

Vi på Phonak vet att god hörsel är en förutsättning för att
delta i livet fullt ut. I över 70 år har vi följt vår övertygelse
och utvecklat banbrytande hörsellösningar som berikar
våra användares liv, socialt och känslomässigt.
Life is on.

www.phonak.se
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