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MAM hygiënereeks - Veelgestelde 
vragen 
 
MAM hygiënedoekjes: Veelgestelde vragen 

1. Hoe moeten MAM hygiënedoekjes worden gebruikt? 
2. Zijn MAM hygiënedoekjes ook geschikt voor voorwerpen die in contact komen 

met de mond? 
3. Moeten voorwerpen na het gebruik van MAM hygiënedoekjes worden 

afgespoeld? 
4. Zijn MAM hygiënedoekjes dermatologisch getest? 
5. Kunnen MAM hygiënedoekjes ook worden gebruikt voor persoonlijke hygiëne? 
6. Hoe lang zijn MAM hygiënedoekjes houdbaar? 
7. Mogen gebruikte of verlopen MAM hygiënedoekjes met het huisvuil worden 

weggegooid? 
8. Mogen MAM hygiënedoekjes worden doorgespoeld in het toilet? 
9. Hoe vaak kan ik MAM hygiënedoekjes gebruiken om oppervlakken te 

desinfecteren? 
10. Hoe vaak moet ik speelgoed schoonmaken? 
11. Hoe moet ik speelgoed schoonmaken? 
12. Bevatten MAM hygiënedoekjes kleur- of geurstoffen? 
13. Bevatten MAM hygiënedoekjes alcohol? 
14. Kan ik MAM hygiënedoekjes ook gebruiken op oppervlakken van kunststof of 

acrylglas? 
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1. Hoe moeten MAM hygiënedoekjes worden gebruikt? 
Maak het oppervlak grondig schoon met het MAM hygiënedoekje. Er ontstaat 
een laagje schuim op het oppervlak. Hierdoor ziet u welk oppervlak u reeds 
bevochtigd hebt. Laat het achterblijvende schuim minstens 60 seconden 
inwerken. Informatie over de omstandigheden en inwerktijden bij gebruik van 
het product om oppervlakken te desinfecteren, vindt u via 
mambaby.com/hygiene.  
Sluit de verpakking goed na gebruik. Na uitdroging kan geen desinfecterende 
werking worden gegarandeerd. Droog voorwerpen die in de mond worden 
genomen na reiniging af met een droge doek. Achterblijvende vloeistofresten 
zijn niet schadelijk voor de gezondheid. 
Hygiënedoekjes buiten bereik van kinderen bewaren.  
 
De hygiënedoekjes zijn niet geschikt voor persoonlijke hygiëne 
(lichaamshygiëne, bijv. luiers).  
 

2. Zijn MAM hygiënedoekjes ook geschikt voor voorwerpen die in contact 
komen met de mond? 
Ja, u kunt MAM hygiënedoekjes ook gebruiken voor een veilige hygiëne van 
voorwerpen die in contact komen met de mond (bijv. koortsthermometers of 
fopspenen). Voorwerpen die in de mond worden genomen, moet u na de 
inwerktijd afdrogen met een schone, droge doek. 
 

3. Moeten voorwerpen na het gebruik van MAM hygiënedoekjes worden 
afgespoeld? 
Het is voldoende om de voorwerpen te laten drogen na het afvegen. 
Voorwerpen die in de mond worden genomen, moet u na reiniging afdrogen 
met een schone, droge doek. 
 

4. Zijn MAM hygiënedoekjes dermatologisch getest? 
Ja, de MAM hygiënedoekjes zijn bij een dermatologische test als “zeer goed” 
beoordeeld. Ze mogen echter niet worden gebruikt voor persoonlijke hygiëne. 

 
5. Hoe lang zijn MAM hygiënedoekjes houdbaar? 

Na de eerste opening kunnen de doekjes tot 1 maand worden gebruikt. 
 

6. Kunnen de MAM hygiënedoekjes ook worden gebruikt voor persoonlijke 
hygiëne? 
Nee, de hygiënedoekjes van MAM zijn ontwikkeld voor een veilige hygiëne van 
medische hulpmiddelen in het huishouden (bijv. koortsthermometers), 
voorwerpen (bijv. babytoebehoren) en oppervlakken. Ze zijn niet geschikt voor 
persoonlijke hygiëne (lichaamshygiëne, bijv. luiers). 
 

7. Mogen gebruikte of verlopen MAM hygiënedoekjes met het huisvuil 
worden weggegooid? 
Ja, u kunt de doekjes met het huisvuil weggooien. 

 
8. Mogen MAM hygiënedoekjes worden doorgespoeld in het toilet? 

Nee, u mag MAM hygiënedoekjes niet doorspoelen in het toilet. Hierdoor kan 
de afvoer verstopt raken, omdat de doekjes niet in het toiletwater oplossen. 
Gooi ze met het normale huisvuil weg. 
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9. Hoe vaak kan ik MAM hygiënedoekjes gebruiken om oppervlakken te 
desinfecteren? 
Bij het gebruik voor de desinfectie van oppervlakken gelden de volgende 
aanbevolen doseringen en inwerktijden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doseerinformatie Inwerktijd Opmerking 

onverdund 60 s 
bacteriëndodend/schimmelwerend 
EN 1276, EN 13697, EN 1650 

onverdund 5 min 
bacteriëndodend/schimmelwerend 
(volgens de Duitse Vereniging voor Hygiëne en 
Microbiologie (DGHM)) lage belasting/mechanica 

onverdund 60 s 
omhulde virussen (HIV, HBV, HCV, BVDV, 
vacciniavirus, griepvirus) EN 14476 

onverdund 30 min Norovirus (MNV) EN14476 

onverdund 60 s Rotavirus 

onverdund 5 min Polyomavirus SV40 

 
 

10. Hoe vaak moet ik speelgoed schoonmaken? 
Bacteriën kunnen tot 1 maand op oppervlakken overleven. Als het speelgoed 
van uw baby dus niet in aanraking is gekomen met oppervlakken waarop u 
voedsel bereidt, of als er veel andere kinderen mee hebben gespeeld, verdient 
het aanbeveling het speelgoed onmiddellijk te reinigen om ziektekiemen te 
vernietigen. 
 
Badspeelgoed moet na het baden worden schoongemaakt, omdat 
vochtigheid kan leiden tot schimmel en bacterievorming. 
Over het algemeen is het voldoende om speelgoed om de paar weken schoon 
te maken, op voorwaarde dat niemand in uw huishouden ziek is of recent ziek 
is geweest. 
 

11. Hoe moet ik speelgoed schoonmaken? 
Klein speelgoed: 
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De vaatwasser: klein plastic speelgoed zonder batterijen kan over het 
algemeen worden gereinigd in de vaatwasser. U kunt het bijvoorbeeld 
afwassen in warm water met een zacht afwasmiddel. 
Neem vooraf de aanwijzingen van de speelgoedfabrikant in acht.  
 
Met de hand: klein speelgoed dat werkt op batterijen mag enkel aan de 
buitenkant worden gereinigd met warm zeepwater. Hiervoor kunt u een zacht 
afwasmiddel gebruiken. Verwijder van tevoren eventueel vuil of etensresten. 
Was het voorwerp voorzichtig af met een schone vaatdoek. Daarna kunt u het 
aan de buitenkant afvegen met een MAM hygiënedoekje (60 s inwerktijd). Laat 
het voorwerp drogen. Als het om een voorwerp gaat dat uw kind in zijn/haar 
mond steekt, veegt u het na de inwerktijd af met een schone, droge doek 
voordat u het aan uw kind geeft. 
 
Groter speelgoed: 
Maak het oppervlak eerst schoon met een zacht afwasmiddel en water. Veeg 
het speelgoed vervolgens af met een MAM hygiënedoekje. Als het om een 
voorwerp gaat dat uw kind in zijn/haar mond steekt, veegt u het na de 
inwerktijd af met een schone, droge doek voordat u het aan uw kind geeft. 
Neem vooraf de aanwijzingen van de speelgoedfabrikant in acht.  
 
Stoffen speelgoed: 
Was het samen met het wasgoed, wasmiddel en heet water. 
Afhankelijk van het soort speelgoed kunt u het aan de lucht laten drogen of 
een droger gebruiken. Als u vreest dat de binnenvoering gaat samenklonteren, 
legt u het stoffen speelgoed met een paar nieuwe tennisballen in de droger. 
Neem vooraf de aanwijzingen en wasinstructies van de speelgoedfabrikant in 
acht.  

 
12. Bevatten MAM hygiënedoekjes kleur- of geurstoffen? 

Nee, MAM hygiënedoekjes zijn vrij van kleur- en geurstoffen. 
 

13. Bevatten MAM hygiënedoekjes alcohol* (*ethanol)? 
Nee, hygiënedoekjes van MAM bevatten geen alcohol* (*ethanol). 

 
14. Kan ik MAM hygiënedoekjes ook gebruiken op oppervlakken uit kunststof 

of plexiglas? 
Ja, hygiënedoekjes van MAM zijn bijzonder zacht voor het materiaal en ook 
geschikt voor kunststof en acrylglas. 

 
Als u nog vragen hebt over onze MAM hygiënedoekjes, neem dan contact op met:  
MAM Babyartikel GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 6-8, 27383 Scheeßel 
E-mail: info@mam-babyartikel.de; tel.: +49 (0)4263 9317-0 of +49 (0)800 222 9626 
 

 
 
 
 
 
 


