
 

 
 

 

1. Naam van het product 
Wipe Clean gewichtendeken – Large 
 

2. Product code 
21612872 
 

3. Omschrijving 
De Wipe Clean gewichtendeken helpt cliënten rustig te worden en comfortabel 
te liggen om een goede nachtrust te bevorderen. Geschikt voor mensen die moeite hebben om in 
slaap te komen. Met een geronde uitsparing om te voorkomen dat het deken ophoopt bij het 
gezicht. Als algemene regel dient dat het deken 15 tot 25% van het lichaamsgewicht weegt. De 
persoon die de deken gebruikt, moet zelfstandig de deken van zichzelf kunnen afleggen. Wij raden u 
aan professioneel advies over de geschiktheid van deze producten voor een specifieke cliënt in te 
winnen. Geschikt voor een lichaamsgewicht van ongeveer 32 - 63 kg. 
 
Deze gewichtendeken is gemaakt van een hightech, ultra duurzame stof. Een perfecte pasvorm voor 
ziekenhuizen, scholen of omgevingen waar machinaal wassen niet beschikbaar of onhandig is. De 
deken is gemaakt van waterdichte, ademende en antibacteriële stof die prettig is om aan te raken. 
De stof is vlam vertragend (klasse A) en niet giftig.  
 
Het Wipe Clean gewichtendeken is eenvoudig te reinigen met een zacht (desinfecterend) 
schoonmaakmiddel. Vervolgens naspoelen met een natte handdoek.  
 

4. Inhoud 

1x Wipe Clean gewichtendeken – Large 
Gewicht: 8,5 kg 
Afmeting: 183 x 137 cm 
 

5. Zintuigen stimulaties 
Voelen 
 
ZORG INSTRUCTIES: 
• Veeg de stof schoon met een neutrale zeep of stofveilige reiniger 
• Veeg de reiniger af met lauw water en laat hem aan de lucht drogen voor het volgende gebruik 
• Gebruik alleen textielveilige reinigings- of desinfectiemiddelen 
•Desinfecteren 
bloedcontaminatie met 1:10 verdunning van huishoudbleekmiddel (5,25% 
natriumhypochloriet) zoals aanbevolen door de CDC US Dept of Health en 
Human Services, februari 1989. 
 

 

 

 

 



 

 
 

 
NIET DOEN: 
• Niet in de machine wassen of drogen in de machine 
• Gebruik geen reinigingsmiddelen die zijn ontworpen voor gebruik op harde, niet-poreuze of 
metalen oppervlakken 
• Gebruik geen ontsmettingsmiddelen van het iodofoortype, zoals Betadine, deze zullen vlekken op 
de stof maken 
 
LIJST VAN REINIGINGSMIDDELEN GETEST / GEBRUIKT DOOR FABRIC MANUFACTUER: 
 
• Virox 5 Cleaner 
• Oxivir® TB-desinfectiemiddelreiniger 
• CaviWipes Desinfecterende handdoeken 
• ProCure V 
• PDI Sani-Cloth HB kiemdodende wegwerpdoekjes 
• Clorox Healthcare Bleken Germicidal Wipes - Eenmalig, gebruiksklaar ontsmettingsmiddel 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u onze website www.nenko.com bezoeken. 

http://www.nenko.com/

