
 

 

Desinfectierichtlijnen voor 
BARTEC explosieveilige mobiele 
apparatuur 

 

 

Hoe u medewerkers veilig kunt houden en BARTEC Ex 
mobiele apparatuur kunt blijven gebruiken èn 
verspreiding van bacteriën en virussen beperken 
 
Behalve dat ze worden overgedragen via ademhalingsdruppels en direct contact met geïnfecteerde 
mensen, kunnen het coronavirus en andere virussen ook worden verspreid door contact met besmette 
oppervlakken en objecten. Daarom bevelen gezondheidsorganisaties over de hele wereld aan om vaak 
aangeraakte objecten te reinigen en te desinfecteren, inclusief werkplekapparatuur. Het reinigen van 
apparaten die door meerdere werknemers in ploegendiensten worden gebruikt, is een essentiële vereiste 
om werknemers te beschermen. Regelmatig reinigen en desinfecteren van een apparaat op de juiste 
manier is nodig om lang aanhoudende bacteriën en virussen zoals coronavirus te verwijderen. 

 
BARTEC apparaten zijn gemaakt van verschillende materialen, elk met specifieke reinigingsvereisten. Om u 
te ondersteunen bij het effectief reinigen van uw mobiele apparaten, hebben we samen met Zebra 
Technologies, onze partner voor TC75x, BCS3600 en MC92, een reeks aanbevelingen voor reiniging en 
desinfectie samengesteld. Deze kunnen worden toegepast zonder de integriteit van de hardware of de 
veiligheid van uw werknemers in gevaar te brengen. 
 
 
 
 

 
 

Algemene richtlijnen 
voor reinigen en 
desinfecteren 

 
• Schakel het apparaat uit en/of koppel het los van een externe voedingsbron voordat u het reinigt. 

 
• Gebruik alleen de goedgekeurde reinigings- en desinfectiemiddelen die voor elk product zijn gespecificeerd. 

 
• Spuit geen reinigings- of desinfectieproducten rechtstreeks op het apparaat. 

 
• Laat geen plasjes vloeistof ontstaan. 

 
• Gebruik voorbevochtigde doekjes of bevochtig een zachte steriele doek (niet nat) met het goedgekeurde middel. 

 
• Laat het apparaat voor gebruik aan de lucht drogen of droog het met een zachte, pluisvrije doek.  

Zorg ervoor dat alle pluisjes van het apparaat zijn verwijderd. 

• Zorg ervoor dat de elektrische contacten volledig droog zijn voordat u de voedingsspanning weer inschakelt. 
 

• Reinig of desinfecteer het apparaat niet in de gevaarlijke zone. 



Product Specifieke Reiniging 
en Desinfectie Instructies 

 

 
 

TC7xex-NI series 
Goedgekeurde schoonmaak 
en desinfecterende middelen 

Isopropyl alcohol 

Waterstofperoxide 

Milde afwasmiddel 
 

Stapsgewijze instructies 
 
Behuizing 

• Breng geen vloeistof rechtstreeks op het apparaat aan. 

• Bevochtig een zachte doek of gebruik vooraf bevochtigde doekjes. 

• Wikkel het apparaat niet in een doek, maar veeg het apparaat 
voorzichtig af inclusief de knoppen. 

• Zorg ervoor dat er geen plasjes vloeistof rond het display of andere 
plaatsen blijft staan. 

• Laat het apparaat voor gebruik aan de lucht drogen. 
 

Display 

• Zorg ervoor dat er zich geen vloeistof langs de randen van het display 
verzamelt. 

• Bevochtig een zachte doek of gebruik vooraf bevochtigde doekjes. 

• Droog het display onmiddellijk af met een zachte, niet-
schurende doek om strepen te voorkomen. 
 

Camera en scanner venster 

• Veeg de camera en het scanner venster regelmatig af met een 
lensdoekje of ander materiaal dat geschikt is voor het reinigen van 
optisch materiaal, zoals een bril. 
 

Conectoren  

• Schakel het apparaat uit. 

• Doop het katoengedeelte van een wattenstaafje in een 
goedgekeurde reiniger. 

• Wrijf het katoenen gedeelte van een wattenstaafje heen en 
weer over en rondom de connector. Laat geen katoenresten 
achter op de connector. 

• Herhaal minstens drie keer. 

• Spuit perslucht op het connectorgebied door de buis / het mondstuk op 
ongeveer 1½ cm afstand van het oppervlak te richten. LET OP: Richt 
het mondstuk niet op uzelf en anderen, zorg ervoor dat het mondstuk of 
de buis niet in de buurt van uw gezicht is. 

• Inspecteer het gebied op vet of vuil, herhaal indien nodig. 

Waarschuwingen 
• Het combineren van chemische middelen kan 

gevaarlijk zijn voor zowel de gebruiker als het 
apparaat. 

• Wees extra voorzichtig met hand desinfecterende 
middelen. Sommige hand desinfecterende 
middelen bevatten ingrediënten die schadelijk 
kunnen zijn voor het apparaat. Handen moeten 
volledig droog zijn voordat u het apparaat aanraakt 
om schade te voorkomen. 

• Het apparaat mag niet worden gehanteerd 
terwijl u vinylhandschoenen met ftalaten 
draagt of voordat de handen zijn 
gewassen, nadat de handschoenen zijn uit 
gedaan, om verontreinigende resten te 
verwijderen.



Product Specifieke Reiniging 
en Desinfectie Instructies 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

BCS3600ex series 
Goedgekeurde schoonmaak 
en desinfecterende middelen 

Isopropyl alcohol (inclusief voor bevochtigde doekjes) 
 
 

Stapsgewijze instructies 
 

Behuizing 

• Gebruik voor bevochtigde doekjes of maak een zachte steriele doek 
vochtig (niet nat) met het goedgekeurde middel. 

• Veeg voorzichtig alle oppervlakken schoon, inclusief de voorkant, 
achterkant, zijkanten, boven- en onderkant. 

• Spuit of giet chemische middelen nooit rechtstreeks op het 
apparaat. 

• Zorg ervoor dat er geen vloeistof rond het scannervenster, de 
trigger, de kabelconnector of een ander gebied op het apparaat 
terechtkomt 

• Gebruik een vochtige wattenstaafjes om moeilijkbereikbare plekken 
te bereiken. Zorg ervoor dat alle pluisjes van het wattenstaafje zijn 
verwijderd. 

• Laat het apparaat voor gebruik aan de lucht drogen of droog het 
met een zachte, pluisvrije doek.  

• Zorg ervoor dat de elektrische contacten volledig droog zijn voordat 
u de voedingsspanning weer inschakelt. 
 

Scanner venster 

• Reinig regelmatig het scanner venster. Een vuil venster kan de 
nauwkeurigheid van de scan beïnvloeden. Zorg ervoor dat er geen 
krassen op het venster komen. 

• Spuit geen water of andere reinigingsvloeistoffen rechtstreeks in 
het scanner venster. 

• Veeg het scanner venster regelmatig af met een lensdoekje of 
ander materiaal dat geschikt is voor het reinigen van optisch 
materiaal, zoals een bril. 

• Droog het scanner venster onmiddellijk na het reinigen met een 
zachte, niet-schurende doek om strepen te voorkomen. Zorg ervoor 
dat er geenplasjes vloeistof achter blijven. 
 

 Connectoren 

• Doop het katoengedeelte van een wattenstaafje in een 
goedgekeurde reiniger. 

• Wrijf het katoenen gedeelte van een wattenstaafje heen en 
weer over de connector. Laat geen katoenresten achter op 
de connector. 

• Herhaal minstens drie keer. 

• Inspecteer het gebied op vet of vuil, herhaal indien nodig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Waarschuwingen 
• Van de volgende chemicaliën is bekend dat ze 

de kunststoffen van BARTEC-scanners 
beschadigen en mogen niet in contact komen 
met het apparaat: 

• Aceton 

• Ammoniak oplossingen 

• Waterige of alcoholische alkalische 
oplossingen 

• Aromatische en gechloreerde 
koolwaterstoffen 

• Benzeen 

• Carbolzuur 

• Verbindingen van amines of ammoniak 

• Ethanolamine 

• Ethers 

• Ketonen 

• TB-lysoform 

• Tolueen 

• Trichloorethyleen 

• Het combineren van chemische middelen kan 
gevaarlijk zijn voor zowel de gebruiker als het 
apparaat. 

• Wees extra voorzichtig met hand desinfecterende 
middelen. Sommige hand desinfecterende 
middelen bevatten ingrediënten die schadelijk 
kunnen zijn voor het apparaat. Handen moeten 
volledig droog zijn voordat u het apparaat aanraakt 
om schade te voorkomen. 



Product Specifieke Reiniging 
en Desinfectie Instructies 

 

 
MC92N0ex series 

Goedgekeurde schoonmaak 
en desinfecterende middelen 

Isopropyl alcohol 

Waterstofperoxide 

Milde afwasmiddel  
 

Stapsgewijze instructies 

Behuizing 

• Gebruik een doek gedrenkt in het reinigings- of desinfectiemiddel om 
de behuizing af te vegen, inclusief toetsen en tussen de toetsen. 
 

Display 

• Het beeldscherm kan worden afgeveegd, maar er moet op 
worden gelet dat er zich geen vloeistof langs de randen van 
het display verzamelt. Droog het display onmiddellijk af met 
een zachte, niet-schurende doek om strepen te voorkomen. 
 

Scanner venster 

• Veeg het scanner venster regelmatig af met een lensdoekje of ander 
materiaal dat geschikt is voor het reinigen van optisch materiaal, 
zoals een bril. 
 

Batterij connectoren 

• Verwijder de batterij uit het apparaat. 

• Doop het katoengedeelte van een wattenstaafje in een 
goedgekeurde reiniger. 

• Wrijf het katoenen gedeelte van een wattenstaafje heen en weer over 
en rondom de batterij contacten op de bodem van de batterij. Laat 
geen katoenresten achter op de connector 

• Herhaal minstens drie keer. 

• Spuit perslucht op het connectorgebied door de buis / het mondstuk op 
ongeveer 1½ cm afstand van het oppervlak te richten. LET OP: Richt 
het mondstuk niet op uzelf en anderen, zorg ervoor dat het mondstuk of 
de buis niet in de buurt van uw gezicht is. 

• Inspecteer het gebied op vet of vuil, herhaal indien nodig. 

• Plaats de batterij weer in het apparaat. 

 

 
 
Waarschuwingen 
• Maak het apparaat niet schoon en stel het niet 

bloot aan water of vocht wanneer de batterijdeksel 
is verwijderd. 

• Van de volgende chemicaliën is bekend dat ze 
de kunststoffen van BARTEC-scanners 
beschadigen en mogen niet in contact komen 
met het apparaat: 

• Ammoniak oplossingen 

• Verbindingen van amines of ammoniak 

• Aceton 

• Ketonen 

• Ethers 

• Aromatische en gechloreerde 
koolwaterstoffen 

• Waterige of alcoholische alkalische 
oplossingen 

• Ethanolamine 

• Tolueen 

• Trichloorethyleen 

• Benzeen  

• Carbolzuur 

• TB-lysoform 

• Het apparaat mag niet worden gehanteerd 
terwijl u vinylhandschoenen met ftalaten 
draagt of voordat de handen zijn gewassen, 
nadat de handschoenen zijn uit gedaan, om 
verontreinigende resten te verwijderen. 

• Bij het gebruik van hand desinfecterende 
middelen die ethanolamine bevatten, moeten de 
handen volledig droog zijn voordat u het 
apparaat aanraakt, om schade aan het apparaat 
te voorkomen. 



 

 
 
 
 
 
 

Apparaat 
reinigings- en 
hygiënebeleid 
 

 
 

We raden aan om zo snel mogelijk een apparaatreinigings- en 
handhygiënebeleid voor uw organisatie op te stellen. Dit zal 
helpen ervoor te zorgen dat werknemers hun draagbare 
apparaten op de juiste manier desinfecteren en hun handen 
routinematig ontsmetten. Het verzekert uw werknemers ook dat 
u er alles aan doet om de overdracht van bacteriën en virussen 
op de werkplek te voorkomen. 
 
Protocollen moeten duidelijk de verantwoordelijkheden, timing 
en procedures voor desinfectie aangeven. Regelmatige 
opleidings- en trainingsprogramma’s moeten worden 
uitgevoerd en werkmethoden moeten worden opgesteld, 
samen met monitoringprogramma’s voor naleving. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Houd er rekening mee dat: Wij niet kunnen garanderen dat deze reinigingsprocessen het coronavirus volledig verdelgen van uw apparaten. 
 

 

 
Contact 

Voor meer informatie neem contact met ons op: 

Bezoek: www.bartec.nl 

Bel: 0180 41 05 88 
 

E-mail: info@bartec.nl 


