
Het	  schoonmaken	  van	  kiwi	  vacuüm	  extractors	  
	  

• Maak	  de	  kiwi	  zo	  snel	  mogelijk	  na	  de	  partus	  schoon	  in	  zeepsop	  tot	  dat	  er	  geen	  
bloed/vuil	  meer	  zichtbaar	  is.	  	  

	  
• Het	  sponsje	  uit	  de	  cup	  verwijderen.	  

	  
• Pomp	  een	  paar	  keer	  met	  de	  cup	  onder	  water	  om	  eventueel	  bloed	  uit	  het	  slangetje	  

te	  verwijderen.	  
	  

• Na	  het	  schoonmaken	  een	  paar	  keer	  lucht	  pompen,	  om	  het	  water	  uit	  het	  slangetje	  
te	  verwijderen.	  	  

	  
• De	  schone	  kiwi	  aan	  de	  lucht	  laten	  drogen.	  

	  
NB:	  Als	  direct	  na	  de	  partus	  schoonmaken	  niet	  mogelijk	  is,	  doe	  de	  kiwi	  dan	  in	  een	  bak	  
met	  zeepsop,	  haal	  het	  sponsje	  er	  vast	  uit	  en	  pomp	  een	  paar	  keer	  onder	  water	  zodat	  
eventueel	  bloed	  uit	  het	  slangetje	  is.	  Maak	  op	  een	  later	  tijdstip	  verder	  schoon.	  
	  

Desinfectie	  vooraf	  aan	  verzending	  
	  
De	  verzamelde	  kiwi’s	  graag	  voor	  verzending	  desinfecteren	  door	  middel	  van	  
onderdompeling	  in	  bv.	  alcohol	  70%,	  vloeistof	  door	  het	  slangetje	  pompen	  en	  kiwi’s	  5	  
minuten	  in	  vloeistof	  laten	  staan	  (niet	  langer,	  dan	  lost	  de	  lijm	  op	  en	  laat	  het	  slangetje	  los).	  
Daarna	  slangetjes	  leegpompen	  en	  kiwi’s	  aan	  de	  lucht	  laten	  drogen.	  	  
	  
Sterilisatie	  (in	  Uganda)	  
	  
Steriliseren	  doen	  we	  in	  Mulago	  hospital	  m.b.v.	  Cidex	  (glutaataldehyde),	  dat	  ook	  wordt	  
gebruikt	  voor	  het	  steriliseren	  van	  operatiematerialen	  die	  niet	  hittebestendig	  zijn.	  
	  
Verzending	  van	  kiwi	  vacuüm	  extractors	  
	  
Doe	  de	  schone,	  droge	  kiwi’s	  in	  een	  plastic	  zak	  en	  sluit	  de	  zak	  goed	  af.	  	  
Doe	  de	  zak	  in	  een	  doos	  en	  stuur	  naar	  het	  afgesproken	  adres.	  	  
Email	  de	  gemaakte	  verzendkosten	  naar:	  bnolens@yahoo.com	  met	  een	  naam	  en	  
rekeningnummer	  waarnaar	  het	  bedrag	  kan	  worden	  overgemaakt.	  
	  
	  


