
Een schone omgeving zorgt voor meer woongenot van cliënten in 

een zorginstelling, maar ook voor meer veiligheid en werkplezier 

van zorgverleners. Bekijk hier hoe je een schoonmaakklus 

tussendoor snel en goed aanpakt. 
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Gebruik een microvezel 

wegwerpdoekje, klamvochtig 

gemaakt met koud kraanwater 

voor het snel reinigen van 

contactpunten, meubels, 

rollators, postoel etc.

Veel vloeistoffen 

gemorst? Gebruik een 

gel-vormende wegwerp 

absorptiemat om de 

vloeistoffen op te nemen.

Zorg altijd voor schone 

materialen en hang een 

dispenser voor microvezel-

doeken op de kamer van je 

cliënt en in de 

gezamenlijke ruimtes. 

Pas de vijf 

momenten

van handhygiëne 

toe.

Bij braaksel op grond, eerst de 

waterige vloeistof absorberen met 

een disposable absorptiemat, 

vervolgens reinigen met een 

disposable doekje. Desinfecteer 

tenslotte het oppervlak en veeg de 

verontreinigde materialen op met 

een dustpan. Reinig de materialen 

na gebruik met een vochtige 

disposable microvezeldoek.
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Meer weten? Neem contact op
met het Abena Adviesteam

0485 34 3 4 44 | info@abena.nl



Tussendoor reinigen in kleine ruimtes     

SafePlus mini dispenser voor microvezeldoekjes (740911) – compacte dispenser voor wegwerp 
microvezeldoeken. Klep heeft antibacteriële werking voor nog meer hygiënische zekerheid. 

SafePlus mini microvezeldoeken op rol (740910) voor gebruik in de SafePlus mini dispenser.
Een klamvochtige microvezeldoek verwijdert 99,98% van de aanwezige bacteriën.

Disposable microvezeldoek economy (740631) - handig als je geen dispenser aan de muur wilt 
hangen en makkelijk mee te nemen. Een klamvochtige microvezeldoek verwijdert 99,99% van
de aanwezige bacteriën.

Tussendoor reinigen in algemene ruimtes zoals eetkamer en keuken

MicronRoll wegwerp microvezeldoeken (740880). Geperforeerde rol voor makkelijk afscheuren.
Een klamvochtige microvezeldoek verwijdert 99,9% van de aanwezige bacteriën.

Dispenser voor disposable microvezeldoeken op rol. (740883). Voor bevestiging op de muur.
Met gekartelde afscheurrand.

Tussendoor desinfecteren van kleine oppervlakken

Clean ’n Easy desinfectiedoeken. (740695). Gebruiksklare desinfectiedoeken in handige dispenser-
emmer. Doodt bacteriën en gisten binnen 2 minuten.

Tussendoor reinigen van vloeren

Absorptiemat voor het snel absorberen van grote hoeveelheden vloeistoffen (740710). Disposable 
mop (1000012348) voor het reinigen van vloeren. Absorbeert in 30 tot 120 seconden tot 1200 ml 
vloeistof.

Opvegen van losliggend vuil

Open Dustpan met steel voor het hygiënisch en ergonomisch opvegen van losliggend vuil
en stof (169025).

Afvalzakjes voor Open Dustpan (1000010788): voor het verzamelen van opgeveegd vuil en stof. 

Vloertrekker met steel (169031). Na gebruik reinigen.

Producten voor grip op een schone omgeving:
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Voor het beste advies & informatie

over onze facilitaire oplossingen,

kijk op zorg.abena.nl

Alle doeken en moppen zijn voor eenmalig gebruik. 

Hierdoor heb je minder was en minder kans op 

verspreiding van ziekteverwekkers.


