
Gode vedligeholdelses- og  
rengøringsrutiner kan forlænge levetiden 

på Cobi Cura X10 vekseltryksmadras

Desinfektionsvejledning

Cobi Cura X10 vekseltryksmadras
Retningslinjer for rengøring- og vedligeholdelse 



Ikke alle rengøringsmidler kan anvendes på Cobi Cura X10 vekseltryksmadras. Kontakt cobi@cobi.dk for yderligere informationer.

Daglig rengøring af Cobi Cura X10 vekseltryksmadras 

1

Fjern eventuelt snavs og spild fra overfladen før 

rengøring af betrækket.

Aftør betrækket med et almindeligt rengøringsmiddel. 

Rengøring kan ved behov, efterfølges af aftørring med 

en desinfektant. Se oversigt på næste side. 

2

Aftør betrækket med en ren klud vredet op i vand.

Sørg for, at betrækket er helt tørt, før det tages i brug igen.

Hvis betrækket efterlades vådt, er det mere modtageligt for 

skade og slidtage.

3

Tør betrækket grundigt før ibrugtagning eller  

opbevaring. 

Hvis betrækket eventuelt er gået ud af facon, vil det vende 

tilbage til sin oprindelige facon, når det er helt tørt.

4

Følg altid producentens instruktioner, når  

kemiske rengøringsmidler anvendes ved rengøring.
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Retningslinjer for dekontaminering af  
Cobi Cura X10 vekseltryksmadras

Metode Aktiv %
pH-værdier 
egnet til  
desinfektion 

Hviletid Efter påføring Indvirkning på betræk

Klor og klorblandinger 1,000-
10,000  
millionte-
dele

7-9 <10 min.
Styrke og  
mikrobiel  
afhængighed

Aftør betrækket 
med en ren klud 
vredet op i vand, og 
tør efter med en ren 
tør klud.

Anbefalet brug
Anvend opløsning på 1000 milliontedel til 
daglig rengøring. Op til 10.000 milliontedel 
kan anvendes til dekontaminering. 
Aftør betrækket med en ren klud vredet op i 
vand, og tør efter med en ren tør klud.  
Undgå hårdhændet skrubning af betrækket.

Glutaraldehyd 2 7,5-8,5 Temperatur
afhængig

Aftør med fugtig 
klud, tør efter 
med tør klud. Lad 
betrækket tørre.

Anbefalet brug

Damp sterilisation Ikke  
relevant

Neutral 3 min. - 134°C
10 min. - 126°C
15 min. - 121°C
30 min. - 115°C

Tør og returnér til 
brug eller opbe-
varing.

Anbefalet brug
Høje temperaturer og lange dvæletider kan 
forårsage at betrækket krymper. Verificér 
kompatibilitet med hele betrækket før brug.

Alkohol Typisk 70 - 10 min. (MAC) Aftør med fugtig 
klud, tør efter med 
tør klud. Undgå 
overdrevent brug  
af vand.

Anbefalet brug og forholdsregler
Betrækkets overflade kan svulme op med 
risiko for skader. 
Der skal udvises forsigtighed indtil betræk-
ket er helt tørt (~ 1 time).

Orthophthalaldehyd (OPA) 0,55% 7,5 5 min. Aftør med fugtig 
klud, tør efter med 
tør klud.

Anbefalet brug og forholdsregler
Vil give mærker på huden.

Ethylenoxid 3 – >30 min. 
Temperatur-
afhængig

Risiko for giftrester.
Skyl grundigt og tør 
efter før brug.

Acceptabelt, men kan ikke anbefales
Eksplosions- og toksicitetsproblemer ved 
håndtering af EtO.  
Giftrester vil skade betrækkets biokompa-
tibilitet.

Brintoverilte 3-25% 5-9 <5 min. Neutralisér og tør. Betinget acceptabelt brug
Brintoverilte skal neutraliseres fuldstændig. 
Meget basisk peroxid (10 og derover) må 
IKKE anvendes.

Kvartær ammonium  
blandinger

3-15% 7-13 Varierer
Se produktets 
vejledning

Aftør med fugtig 
klud, tør efter med 
tør klud.

Betinget acceptabelt brug
Kvaternære ammoniumsblandinger er typisk 
for basiske.
Kvaternære opløsninger med en pH> 10 
anbefales ikke.
BRUG IKKE klude indeholdende natrium-
hydroxid (NaOH).

Iodoforer 75-100
millionte-
dele

Syre <20 min. Hvis udsat, skyl 
med vand og tør 
efter.

Kan IKKE anbefales
Farvning og syreholdige produkter der  
reducerer betrækkets levetid.

Pereddikesyre 0,2-0,35 – <20 min. Aftør med fugtig 
klud, tør efter med 
tør klud.

Ikke egnet til brug

Fenoler 2-12% – 10 min. Kassér. Ikke egnet til brug
Irreversibel opsvulmning af betræk.

Tør varme Ikke  
relevant

Neutral 10 min. - 126°C
15 min. - 121°C
30 min. - 115°C

Kassér. Ikke egnet til brug
Blødgører betrækket til det går i stykker.

Formaldehyd 2-8 5-7 <10 min. Aftør med fugtig 
klud, tør efter med 
tør klud.

Ikke egnet til brug
Personlige grænseværdier gælder for 
rengørings personalet. Stærk lugt.
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COBI REHAB  

Fuglebækvej 1D  

DK-2770 Kastrup    

Danmark  

Tlf. +45 7025 2522

www.cobirehab.com
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