
Reiniging van een 

ROHO® Dry Floatation® 

kussen en hoes
Reinig uw ROHO-kussen regelmatig voor een goede hygiëne en om ervoor te zorgen dat het kussen 
gedurende de gehele levensduur aan uw behoeften blijft voldoen. Volg de veiligheidsrichtlijnen van 
de fabrikant voor alle chemische stoffen.  
Belangrijk! Reiniging en desinfectie zijn twee verschillende processen. Voer altijd een reiniging uit  
voordat u gaat desinfecteren.

3. Het ROHO-kussen reinigen

Wees voorzichtig tijdens het reinigen. 
Als een bepaalde stof op het kussen 
is gedroogd waardoor cellen aan 
elkaar plakken, probeer dan niet om 
de cellen te scheiden wanneer ze 
droog zijn. Daardoor kan het kussen 
beschadigd raken.

Begin met spoelen en verwijder al het 
vuil tussen de kussencellen.

Sluit alle ventielen.

1. De ROHO-kussenhoes reinigen

Verwijder het kussen uit de 
hoes. Verwijder de optionele 
klittenbandsluitingen van de hoes, 
als die waren bevestigd.

In de wasmachine wassen op een mild 
programma met koud water en een mild 
wasmiddel of met de hand wassen met 
warm water en een neutraal wasmiddel.

Drogen in de droogtrommel bij lage 
temperatuur of zonder warmte, of 
ophangen en aan de lucht laten drogen.

2. De ROHO-kussenhoes desinfecteren

In de wasmachine wassen op een mild 
programma met warm water en een mild 
wasmiddel of met de hand wassen met 
warm water en een mengsel van 9 delen 
water en 1 deel bleekmiddel.

Spoel na met schoon water. Drogen in de droogtrommel bij lage 
temperatuur of zonder warmte, of 
ophangen en aan de lucht laten drogen.
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Was het kussen met de hand met een 
mild afwasmiddel of wasmiddel.

Controleer of de ventielen nog gesloten 
zijn. Plaats het product in een grote 
wasbak. Een schone douche of 
badkuip is ook acceptabel. Voorkom 
dat er water of reinigingsmiddel in het 
product terechtkomt.

Gebruik een zachte kunststof borstel, 
een spons of een washand om alle 
kussenoppervlakken zacht te borstelen.

Als het kussen en de hoes droog zijn, 
plaatst u het kussen terug in de hoes. 
Gebruik de richtingslabels aan de zijkant 
van de kussenhoes om te controleren of 
het kussen correct is geplaatst.

Rits de hoes dicht en plaats het kussen 
in de rolstoel. Gebruik ook nu weer de 
richtingslabels aan de zijkant van de 
kussenhoes om te controleren of het 
kussen correct in de rolstoel is geplaatst.

Opmerking: volg de instructies 
in de gebruikershandleiding  
die bij het kussen is geleverd,  
om het kussen in te stellen.

Spoel na met schoon water. Hang het kussen op om het volledig 
aan de lucht te laten drogen.

4. Het ROHO-kussen desinfecteren

Herhaal de voorgaande reinigings-
instructies met een oplossing 
van 9 delen warm water en 1 deel 
huishoudelijk bleekmiddel. De meeste 
kiemdodende desinfectiemiddelen zijn 
veilig als de verdunningsinstructies van 
de fabrikant worden gevolgd.

Laat het product 10 minuten weken in de 
bleekoplossing en spoel het vervolgens 
grondig af met schoon water.

Hang het kussen op om het volledig 
aan de lucht te laten drogen.

Raadpleeg de gebruikershandleiding die bij uw kussen is geleverd, voor meer informatie over het reinigen en desinfecteren van een ROHO-kussen,  
aanvullende instructies, voorzorgsmaatregelen en informatie over sterilisatie.
De volgende merken zijn handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken van Permobil ROHO Seating and Positioning: DRY FLOATATION® en ROHO®.


