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Reinigingsadviezen voor Paro de Robotzeehond 
 

Om Paro schoon, fris en hygiënisch te houden kan Paro schoongemaakt worden op locatie. 

Wij raden aan Paro na elke sessie, bijvoorbeeld na een ochtend, middag of dag, te reinigen.  

Door Paro zijn vuil- en waterafstotende vacht zal vuil makkelijk te verwijderen zijn. Hier onder 

zijn twee reinigingsmethodes weergegeven hoe Paro schoon te maken of op te frissen. Deze 

methodes zijn gebaseerd op ervaringen en onderzoeksresultaten.  

Het reinigen van Paro is op eigen risico, maak vooral Paro niet te nat maar enkel 

vochtig/klam. En let op met vocht rondom het oplaadpunt in de mond. Mocht Paro zo vies 

zijn dat dit niet zelf te reinigen is kan Paro opgestuurd worden en door ons intensief 

gereinigd worden.  

Neem gerust contact op bij vragen! 

Methode 1: Reinigen & Desinfecteren 

Benodigdheden: 

 Vaatdoek/schoonmaakdoek  

 Warm water 

 Desinfecterende (hand)zeep 

 Kam of borstel 
 

1. Maak de vaatdoek nat met warm water en knijp deze goed uit. 

2. Plaats een kleine hoeveelheid zeep op de vochtige doek. Wrijf vervolgens Paro 

schoon met de doek. Dit mag tegen de haren in om zo alle plekken te bereiken. 

3. Neem Paro vervolgens af met een vochtige doek zonder zeep om schuim en 

zeepresten zorgzaam te verwijderen. 

4. Laat Paro lucht drogen, stop hem niet vochtig terug in de doos. 

5. Kam Paro met een kam met grote tanden met de vacht mee. 

Methode 2: Desinfecteren 

Benodigdheden: 

 Ontsmettende / alcohol (hand) doekjes of spray 

 Kam of borstel 
 

1. Pak een ontsmettend doekje en neem daar Paro mee af of spray Paro in, dit mag 

tegen de haren in om zo alle plekken te bereiken. Gebruik zoveel doekjes als nodig. 

2. Laat Paro lucht drogen, stop hem niet vochtig terug in de doos. 

3. Kam Paro met een kam met grote tanden met de vacht mee. 
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Methode 3: Opfrisbeurt (vooral bedoelt voor snel reinigen en geurverbetering) 

Benodigdheden: 

 Droogshampoo 

 Kam of borstel 
 

1. Kam Paro door zodat de vacht geen klitten bevat. 

2. Spuit droogshampoo op Paro en laat dit even intrekken 

3. Kam Paro vervolgens goed door. 
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