
Schoonmaakprotocol bevalbaden professionals
In verband met de hygiëne is het van belang het opblaasbare bevalbad en de benodigdheden goed te 
reinigen en regelmatig te vervangen. 

Benodigdheden
• Emmer  
• Water
• Schoonmaakmiddel
• Schoonmaakdoeken
• Droogdoeken

Let op!
Na gebruik dient het bevalbad direct leeggepompt te worden. De bevalhoes, waterslangen en 
dompelpomp worden verwijderd uit het bevalbad. Daarna kan het bevalbad worden schoongemaakt. 
Bewaar het bevalbad in een gesloten (meegeleverde) tas in een schone, droge en koele ruimte.

Reinigen
Wij adviseren om handschoenen te dragen tijdens het reinigen van het bevalbad. Het bevalbad wordt 
uitsluitend met schoonmaakmiddel of met schoonmaakdoeken op alcoholbasis schoongemaakt. Wij 
adviseren om een schoonmaakmiddel op alcoholbasis te gebruiken waarbij de actieve bestanddelen 
na gebruik vervliegen. 

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen en organische oplosmiddelen (aceton e.d.). Dit geeft niet 
alleen een doordringende geur, maar er kunnen ook restanten in het bevalbad achterblijven.

Opblaasbaar bevalbad
Door de doorzichtige persoonlijke bevalhoes die na de bevalling weggegooid wordt, blijft het 
bevalbad grotendeels schoon. Toch dient het opgeblazen bevalbad na gebruik te worden gereinigd. 
Maak hiervoor gebruik van schoonmaakmiddel op alcoholbasis en schoonmaakdoeken. Ook is het 
essentieel dat het bevalbad na reiniging goed wordt droog gemaakt vanwege de mogelijkheid tot 
schimmelvorming. 

Bevalhoezen
De persoonlijke hygiënische bevalhoes is voor eenmalig gebruik en kan direct na de bevalling worden 
weggegooid. 

Slangen, dompelpomp en kraankoppelingen 
De aan- en afvoerslangen, dompelpomp en kraankoppelingen kunnen na gebruik professioneel 
gereinigd worden. Wij adviseren hiervoor het volgende: maak de materialen schoon met een 
schoonmaakmiddel: lichte chlooroplossing (30 ml chloor op 5 liter water) of alcohol 70%. Het 
gebruik van handschoenen wordt aangeraden. De waterslangen en dompelpomp kunnen met dit 
schoonmaakmiddel worden doorgespoeld en de kraankoppelingen worden afgewassen. 

Vervangen
Het is belangrijk de benodigdheden van het bevalpakket uit hygiënisch oogpunt regelmatig te 
vervangen. Wij hanteren hiervoor de onderstaande richtlijnen:

Product      Vervangen na aantal keren gebruik
Opblaasbaar bevalbad    30 keer
Kraankoppelingen     20 keer
Aan- en afvoerslangen    20 keer 
Dompelpomp      40 keer
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