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let op! eerste gebruik
Vóór het eerste gebruik dienen de cassette, alle instrumenten, boren,
abutments en andere onderdelen gereinigd en gesteriliseerd te worden,
omdat deze onder niet-steriele condities worden verpakt!
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Kijk voor meer informatie over reinigen, desinfecteren en steriliseren op de
binnenzijde van deze folder.
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Demonteerbare torque sleutel

Reinigingsprocedure
Vóór het eerste gebruik dienen de cassette, alle instrumenten, boren, abutments en
andere onderdelen gereinigd en gesteriliseerd te worden, omdat deze onder niet-steriele
condities worden verpakt.

1. Reiniging
Verwijder onmiddellijk na de operatie zichtbaar vuil, alsmede zichtbaar en onzichtbaar organisch materiaal, om te

voorkomen dat micro-organismen blijven leven en zich kunnen verspreiden. Met name holle voorwerpen verdienen extra
aandacht. Gebruik hiervoor ragers of een waterdrukpistool;
Verwijder aanslag op een instrument door deze met de hand met een plastic borstel schoon te schrobben met

ontsmetter (bijv. Neodisher® MediClean Dental, art. no.: 405333) en water, of door gebruik van apparatuur, zoals een
ultrasoon reiniger;
Twee-of meerdelige instrumenten (o.a. Dyna Torque sleutel) moeten vóór reiniging uit elkaar gehaald worden;
Spoel na reiniging instrumenten met gedestilleerd of gedemineraliseerd water af en droog ze hierna onmiddellijk.

2. Desinfectie
Bij desinfectie wordt het aantal micro-organismen verminderd tot een aanvaardbaar geacht niveau.

Desinfectie dient beperkt te blijven tot situaties waarin steriliteit niet vereist is, maar waarin reiniging alleen het
besmettingsgevaar onvoldoende reduceert. Indien desinfectie noodzakelijk is, heeft thermische desinfectie m.b.v.
een instrumentenwasmachine de voorkeur boven chemische desinfectie. Als thermische desinfectie niet mogelijk is
omdat de instrumenten hier niet tegen bestand zijn, dan gebruik maken van wettelijk toegestane desinfectantia (bijv.
Neodisher® MediClean Dental, art. no.: 405333 in combinatie met Neodisher® MediKlar Dental, art. no.: 477649). Aan de
lucht laten drogen.

Watervlekken
Sommige bruine vlekken op gesteriliseerde producten worden vaak verward met roestplekken. Dit zijn echter watervlekken.
Deze vlekken ontstaan wanneer de producten niet goed worden afgespoeld of niet droog in de sterilisator worden geplaatst.
Voorkom deze bruine watervlekken door de producten goed af te spoelen met gedestilleerd water en zorg er voor dat ze
volledig droog in de sterilisator worden geplaatst. Let vooral goed op plekken waar het water moeilijk bij kan komen, zoals
bijv. scharnieren. Gebruik alleen gedestilleerd water, omdat hier geen opgeloste vaste stoffen in zitten. Als er een andere
soort water wordt gebruikt, zullen er onopgeloste resten uit het water achterblijven op de instrumenten als deze drogen.

Corrosie
Wanneer desinfectie en ultrasonische reinigingsbaden te lang achtereen worden gebruikt en niet worden vervangen,
zal door verdamping de concentratie van de oplossing stijgen. Als de instrumenten niet goed worden afgespoeld, kunnen er
residuen verbranden tijdens het sterilisatieproces, waardoor er bruine putjes in de instrumenten ontstaan. Ook kunnen zure
of bijtende stoffen in bepaalde schoonmaakmiddelen voor deze corrosie zorgen. Dit is meestal het resultaat van roest dat
van instrumenten met een mindere kwaliteit roestvast staal komt.
Met een speciaal schoonmaaksetje (art. no.: 119960) kunnen de vlekken effectief verwijderd worden en de glans van het
roestvaste staal hersteld worden.

Opmerkingen
•
•
•
•
•
•
•

Alle cassettes zijn geproduceerd van roestvast staal 304 of PPSU.
De cassettes kunnen worden gereinigd in ultrasonische baden, thermische desinfecoren, chemiclaven en autoclaven.
Met betrekking tot de Dyna Torque sleutel verwijzen we naar de bijsluiter;
Het bewaren van Dyna instrumenten en boren in een fysiologische zoutoplossing is niet toegestaan;
Doe geen ongelijke metalen (roestvast staal, koper, chrome plated, enz.) in dezelfde reinigingscyclus;
Instrumenten, onderdelen en boren mogen niet met elkaar in contact komen, om beschadiging te voorkomen;
Volg altijd de instructies van de fabrikant m.b.t. reinigingsrichtlijnen.

3. Sterilisatie
Sterilisatie is vereist voor kritisch intrumentarium, stoffen en dergelijke, die rechtstreeks in contact komen met steriele

weefsels of organen. Sterilisatie vindt plaats in een stoomsterilisator/autoclaaf;
Zorg dat het instrumentarium goed droog is vóór sterilisatie;
Sterilisatie d.m.v. stoom (autoclaaf) is aan te bevelen. Specifieke sterilisatiecondities moeten gebaseerd zijn op een

vastgestelde tijd/temperatuur verhouding voor het specifieke proces (bv. 121 ˚C gedurende een minimale tijd van 15
minuten zoals aanbevolen door de Europese Pharmascopoeia of 134 ˚C gedurende minstens 3 minuten);
Verpakt instrumentarium dient na sterilisatie droog uit de sterilisator te worden gehaald; natte verpakkingen zijn

doorlaatbaar voor bacteriën, waardoor de inhoud niet meer steriel is. In geval van twijfel moeten de instrumenten vóór
gebruik opnieuw gesteriliseerd worden.

Hieronder wordt de wijze van decontaminatie beschreven.

1

Categorie A (kritisch)

Categorie B (semi-kritisch)

Categorie C (niet-kritisch)

Wijze van
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decontaminatie

Categorie A: Invasieve ingrepen waarbij contact met steriel weefsel plaatsvindt.
Categorie B: Ingrepen met aantoonbare risico’s als gevolg van overdracht van micro-organismen.
Categorie C: Ingrepen waarbij risico op overdracht m.o. zeer klein is.

4. Opslag
Na sterilisatie kunnen droge instrumenten bewaard worden in hun verzegelde verpakkingen in een schone, droge
omgeving tot hun verdere gebruik. De verpakking van alle gesteriliseerde instrumenten, onderdelen en boren moeten
worden voorzien van een label met daarop sterilisatiedatum en vervaldatum van het sterilisatieproces.
Dyna Dental Engineering BV adviseert het lezen van verdere informatie over controle van infecties en het omgaan met
gevaarlijke stoffen welke voor tandheelkundige toepassing verkrijgbaar zijn op de markt.

