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NL

GEBRUIKSAANWIJZING: 
Voor algemene ultrasone reiniging, voorweken van instrumenten en 
reiniging van afvoersystemen. TWEE TABLETTEN IS VOLDOENDE 
VOOR 4 LITER. Voeg twee tabletten toe aan 4 liter warm kraanwater. 
Gebruik voor maximaal 2 liter één tablet. Niet mengen met andere 
reinigings- of desinfectiemiddelen. Draag oogbescherming en rubberen 
handschoenen tijdens het hanteren.

VOOR ULTRASONE REINIGERS: 
Afhankelijk van de grootte van de ultrasone eenheid, laat u één of 
twee tabletten direct in de tank vallen. Vul met warm kraanwater. 
De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 60 °C (140 °F). Als u 
het mengsel vooraf mengt voor later gebruik, voegt u twee tabletten 
toe aan een bak van 4 liter en vult u deze met warm kraanwater. 
Bewaar de gemengde oplossing in een afgedekte bak tot deze 
wordt gebruikt. Reinig de onderdelen ten minste 10 minuten 
ultrasoon. Langere tijd in de oplossing kan roestvorming 
veroorzaken op sommige soorten staal of carbiden. Spoel de 
onderdelen grondig af. Droog de instrumenten voordat 
u verdergaat met het sterilisatieproces. Vervang de oplossing 
als deze zichtbaar troebel wordt of minimaal eenmaal per dag, 
zoals aanbevolen in de “ADA Recommendations for Dental Office Procedures” 
(Aanbevelingen voor procedures in de tandheelkundige praktijk van de 
Amerikaanse vereniging voor tandartsen).

VOOR HET VOORWEKEN VAN INSTRUMENTEN:
Bereid de oplossing zoals hierboven vermeld in de gebruiksaanwijzing. Week de instrumenten gedurende 
minimaal 10 minuten in de oplossing, langer bij hardnekkige vlekken. De temperatuur mag niet hoger zijn dan 
60 °C (140 °F). Laat instrumenten niet langer dan 24 uur in de oplossing weken.

VOOR AFVOERSYSTEMEN:
Bereid de oplossing zoals hierboven vermeld in de gebruiksaanwijzing. Laat aan het eind van elke dag ten 
minste 1 liter oplossing door elke aanzuigopening lopen en laat het systeem een paar minuten draaien, zoals 
aanbevolen door de fabrikant. Spoel de lijnen meerdere keren per dag door als er zware chirurgsche ingrepen 
worden uitgevoerd.

De gebruikelijke pH van de oplossing is 7,0 tot 8,0. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van 
de tandheelkundige instrumenten voor de juiste reinigingsprocedures. 
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