
 
 
 

Rengøringsvejledning til lang dentalsprøjte 
 

Enhed (er): Alle genanvendelige kirurgiske instrumenter (METAL) leveret af RB Medical, kompromitterer med faste samlinger, stophaner eller enkle 
hængslede enheder, undtagen dem der indeholder aluminiumlegering. 

Bemærk: De fleste instrumenter er produceret i rustfrit stål efter britisk standard til genanvendelige kirurgiske instrumenter Hvor der anvendes 
aluminiumlegeringer, kan disse identificeres ved sort belægning eller lyse farvede belægninger (rød, grøn, blå, gul). Andre anvendte metaller har altid nikkel / 
forkromning og behandles på samme måde som rustfrit stål. 

 
Advarsler: Ultrasonisk rengøring kan ikke anbefales til disse produkter 

Begrænsning for genbrug:  
INSTRUKTION:  
Årsag til ibrugtagning: Det anbefales at skylle alle instrumenter lige efter brug for at forhindre, at biologiske rester indtørrer. 

Forbereredelse til dekontaminering: Hvis relevant: 
 Alle porte skal åbnes 
 Alle hindringer skal fjernes fra kanylen 
 Alle haner skal skilles ad. 
 Brug kun bløde metalbørster (messing) eller en børste med børstehår. 
 Der kræves ingen specialværktøjer. 

Rengøring: Automatik Disse instrumenter skal rengøres/desinficeres i godkendte autoklaver (retningslinjer findes i HTM 01-01 og 
walisisk 01-01) 90 ° til 95 ° C i 1 minut og skal nå A0 Værdi på 600. Et PH-neutralt rengøringsmiddel 
anbefales, men enheden kan modstå en pH på ≤ 10 

Rengøring: Manuelt Kan ikke anbefales. 

Disinfektion: Kan ikke anbefales. 

Tørring: Man skal sikre sig, at instrumentet er helt tørt inden opbevaring. 
Når tørring opnås som en del af en vaske desinfektions cyklus, må den ikke overstige 120 ° C. 
 

Vedligeholdelse, inspection og 
test 

Før autoklavering og vask: 
• Demonter og inspicer alle haner / stophaner 
• Undersøg alle tætninger 

Før samling 
• Kontroller for skader 
• Genmonter vandhaner, tætninger og fjedre (olier igen, hvis nødvendigt) 
• Check mekanisk funktion af instrument. 

Forpakning: Instrumenter kan steriliseres i lukket system til lokal protokol. 
 Sterilisation: Må kun autoklaveres I godkendte autoklaver.    134°C - 137°C I tre minutter 2.25 bar.  
Må ikke overstige 137°C. Retningslinjer for rengøring og sterilisering er tilgængelige i HTM 01-01 og walisisk 
HTM 01-01 

Opbevaring: Producenten har ingen regler for opbevaring. 

Yderligere information: Ved sterilisering af flere instrumenter i en autoklavcyklus skal du sikre dig, at stabilisatorens maksimale 
belastning ikke overskrides 

Kontakt: RB Medical Engineering Ltd, Alton Road Industrial Estate,  
Ross-on-Wye, Herefordshire, HR9 5NS, Tel: 01989 563958  
Fax: 01989 768267   E: mail sales@rbmedical.co.uk 

Vejledningen ovenfor er godkendt af producenten af det medicinske udstyr, som værende i stand til at forberede et medicinsk udstyr til genbrug. 
Det er fortsat brugerens ansvar at sikre, at brug udføres efter henvisningerne, ved hjælp af udstyr, materialer og personale for at opnå det ønskede 
resultat. 
Dette kræver normalt validering og rutinemæssig overvågning af processen. 
Mr. C. Harris, administrerende direktør, RB Medical Engineering Ltd. 
 

 


