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Vaskeveiledning Lück madrasser
Generell informasjon 
• Følg instruksjonene på vaskemiddelet
• Kontroller lokale vaskerutiner med hygiene-
 sykepleieren

Madrasskjerne av kaldskum
• Brukes inkontinenstrekk er rengjøring av selve 
 madrasskjernen sjelden nødvendig 
• Hvis madrassen tross alt må rengjøres anbefaler vi 
 følgende fremgangsmåte: 
 - Avtørking med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel,
 ikke klorbasert middel 
 - Ved fjerning av flekker, bruk en klut som er 
 oppvridd i lunkent vann
 - Autoklavering 105°C

Inkontinenstrekk 
• Flekker av blod, urin, avføring mm skal først 
 bearbeides med lunket vann 
• Maskinvaskes ved 95°C, sentrifugering og 
 tørketrommel ved maks. 80°C (må ikke overtørkes)
• Avtørking med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel, 
 ikke klorbasert middel

Vaskeveiledning ROHO madrasser
ROHOs madrasser kan rengjøres som håndvask eller ma-
skinvask. Så lenge madrassen benyttes av samme bru-
ker er det normalt tilstrekkelig å dusje eller håndvaske 
produktet. Benytt gjerne desinfeksjonsmiddel, men helst 
uten alkohol. 
Om puten / madrassen er meget skitten - eller det er mis-
tanke om smitte - velg da et kjemisk desinfeksjonsmiddel 
eller vask i maskin ved 60°C.
Anbefalt desinfeksjonsmiddel: Perasafe eller VIRKON.

Forberedelse
Slipp ut luften av puten eller madrass seksjonen, og steng 
ventilene.
Legg alltid puten / madrasseksjonen i 40°C vann før de 
skal vaskes for å løse opp proteiner (f.eks. urin, blod og 
avføring)

Lukt kan fjernes hvis puten / madrasseksjonen bløtlegges i 
7% eddik (1 del eddik og 9 deler vann). La det ligge i 3 - 6 timer 

 og skyll deretter godt i kaldt vann. Alternativt ”Biofresh” 
i minst 5 minutter.

Maskinvask
Beskytt vaskemaskinen og produktet ved å legge ROHO 
produktet i et nett eller vaskepose. Benytt flytende va-
skemiddel uten blekemiddel (vaskemiddel for kulørt tøy).
Et normalt skittent produkt skal rengjøres ved 40°C fin-
vask. Et kraftig skittent produkt skal vaskes / rengjøres 
ved 60°C finvask .
OBS! Produktene må ikke sentrifugeres eller tørketromles!

Håndvask
Skyll eller dusj produktet med lunkent vann. Tørk av med 
en klut fuktet med desinfeksjonsmiddel. Skyll eller dusj 
produktet med vann. Tørketromles ved maks 100°C (må 
ikke overtørkes).


