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HANDMATIGE REINIGING
MK-dent Hand/hoekstukken en Turbines

Belangrijke aanwijzingen

ATTENTIE

ATTENTIE

Door het indrogen van vuilresten verslechterd de reiniging. 
→ Spoel het instrument direct na het behandelen af, maximaal 10 min hierna moet begonnen worden met het reinigen.

ATTENTIE

ATTENTIE

Het dient aanbeveling om het personeel dat deze voorreiniging uitvoert hierin te onderwijzen, 
zodat de juiste uitvoering hiervan gegarandeerd is.

ATTENTIE

ATTENTIE

Infectiegevaar door niet steriele instrumenten
→ Draag tijdens de gehele reinigingsprocedure handschoenen.

ATTENTIE

ATTENTIE

De instrumenten niet in een bad met reinigingsmiddel leggen/onderdompelen.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

Gevaar door niet of gedeeltelijk gedesinfecteerde instrumenten
→  MK-dent beveelt ALPRO®-WL aan voor desinfectie. Het gebruikte desinfectiemiddel moet aantoonbaar bacteriedodend, 

schimmeldodend en virusdodend zijn. Als het desinfectiemiddel de voorgeschreven eigenschappen niet vervult, dan moet 
aansluitend nog gesteriliseerd/thermodesifecteerd worden.

Toebehoren

• Reinigings middel ALPRO® WL-clean

• Desinfectiemiddel ALPRO® WL-cid

• Droogspray ALPRO® WL-dry

• ALPRO® Reinigingsadapter, volgens instrumenten type

• Reiniging‘s borstel

1 Voorbereiding na behandelingseinde

Spoel het instrument nog 20 seconden door met water  
en neem daarna de boor uit het instrument.

Haal het instrument van de motor of koppeling af.

2 Voorreiniging

Instrument op reinigingsadapter steken. Instrument met behulp van reinigingsadapter 1 minuut  
van binnen en buiten met water spoelen.

ATTENTIE

ATTENTIE

Infectiegevaar door meermaals gebruikte reiniging ’s borstels 
→ om kruisbesmetting te voorkomen reiniging ’s borstels maar voor 1 instrument gebruiken.



+2x 2Sek.

+1 Min.

Binnenzijde van spantang met een draaiende beweging reinigen, gebruik 
hiervoor de meegeleverde reiniging’s borstel. 

Met de meegeleverde reiniging‘s borstel ook eventuele verontreinigen 
aan de buitenzijde van instrument verwijderen.

ATTENTIE

ATTENTIE

Gevaar voor beschadigen van instrument door onvoorzichtige behandeling, beschadigen van de lichtgeleider. 
→ reinig de lichtgeleider uiterst voorzichtig.

ATTENTIE

ATTENTIE

Na elke reiniging van de lichtgeleider een zicht controle uitvoeren, bij beschadiging aan de lichtgeleider het instrument niet meer in 
gebruik nemen, maar het instrument laten repareren door een gecertificeerde MK-dent reparateur.

3 Reiniging

Reinig het instrument met WL-clean, zo lang sprayen totdat het  
reinigingsmiddel zichtbaar aan de voorkant uit het instrument komt.  

De ALPRO® adapter hoeft hiervoor niet verwijderd te worden.

Hierna nog 2 maal 2 seconden sprayen, zodat het reinigingsmiddel  
zich overal in het instrument goed verspreid.

Hierna het instrument aan de buitenzijde afnemen met een doek met WL-clean.

4 Desinfectie en spoelen

Herhaal de voorgaande stap nu met WL-cid, en ook het afnemen  
van de buitenkant van het instrument.

Spoel het instrument opnieuw gedurende één minuut met  
stromend water van binnenuit om de restanten van het 

desinfectiemiddel te verwijderen.

ADVIES

ADVIES

De inwerktijd van het WL-cid bedraagt 3 min.

5 Droging

Verwijder door het sprayen van WL-dry desinfectiemiddel resten uit het instrument,  
spray zo lang totdat er geen vochtigheid meer uit het instrument komt.
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6 Onderhoud met MK-dent premium service olie LU1011

ADVIES

ADVIES

Voer De volgende stappen voor elke sterilisatie in deze volgorde uit.

i
INFORMATIE

MK-dent beveelt aan om het instrument na elk gebruik door te smeren met MK-dent LU1011 olie, LET OP na desinfectie en vóór 
sterilisatie.

Zet de meegeleverde olieadapter op de spuitbus en  
spray de spantang 2 seconden.

Schroef nu de benodigde olieadapter op de spuitbus steek het instrument 
op de adapter en spray het instrument 2 seconden door.

Sluit het instrument aan op de behandelstoel en laat het instrument 15 tot 20 seconden lopen met alleen aandrijflucht,  
zodat de overtollige olie uit het instrument loopt.

7 Sterilisatie in een dampsterilisator (autoklaaf) volgens EN1306/ISO17665-1

ADVIES

ADVIES

MK-dent adviseerd na elke handmatige reiniging sterilisatie in een dampsterilisator.

i

INFORMATIE

De sterilisatie is met een Tuttnauer EHS3870 vacuüm autoklaaf klasse B bij 134°C 5 Minuten gevalideerd.

De sterilisatie verpakking moet groot genoeg zijn, zodat deze niet onder spanning staat, en moet voldoen aan de geldende 
kwaliteit‘s en gebruik’s normen zoals deze voorgeschreven zijn.

De volgende sterilisatieprocedure moet worden gebruikt:
- Autoklaaf met 3 trap‘s vacuüm (aanbevolen): min 5 minuten bij min 134°C
Neem de gebruiksinstructies van de fabrikant in acht.

Elk instrument afzonderlijk in een sterilisatiezak verpakken.

ADVIES

ADVIES

Houd er rekening mee dat het voorbereidingsproces van uw praktijk ook moet worden gevalideerd.
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