Co je třeba vědět –
optimální hygiena a péče

Příprava dentálních
převodových nástrojů a motorů W&H

POKYNY K PŘÍPRAVĚ
Tato doporučení pro hygienu a péči platí zejména pro převodové
nástroje a motory W&H.
Převodové nástroje a motory s tímto symbolem lze tepelně
čistit a dezinfikovat v čisticím a dezinfekčním přístroji.
Převodové nástroje a dentální motory s tímto symbolem jsou
schváleny pro sterilizaci.

Všeobecné pokyny
> Násadec/kolénkový násadec čistěte a dezinfikujte okamžitě po
každém ošetření.
> Doporučuje se použít ochranný oděv (rukavice odolné proti
zátrhům, brýle a příp. ústní roušku).
> Dodržujte podrobné údaje v návodu k použití výrobce.
> Pro převodové nástroje a motory W&H používejte certifikované
a přezkoušené dezinfekční prostředky a dodržujte příslušné
dávkování a dobu působení. Použité dezinfekční prostředky
nesmí obsahovat chlór.
> Pro pohon používejte čistý a suchý vzduch.
> Společnost W&H doporučuje použití demineralizované vody.
> Dbejte podrobných informací uvedených na stránce wh.com



PŘÍPRAVA



ČIŠTĚNÍ / sušení



příp.
dezinfekce otřením

➟

➟

Strojově
ledek čištěn
ýs

í

V

Ručně


Ověřený
proces
víc

e než 99 %

Vnitřní čištění je možné
provádět sprejem schváleným
společností W&H (viz stránka
wh.com/hygiene)



➟

Dezinfekce / sušení

➟



dezinfekce otřením

➞

* Použití ručních postupů bude
v každém případě vyžadovat zajištění
standardizovaného a reprodukovatelného
čištění s prokázanou účinností.

Dbejte pokynů výrobce čisticího a
dezinfekčního přístroje!

Vizuální kontrola
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Vizuální kontrola
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Četnost péče:
> po každém vnitřním čištění
> před každou sterilizací
> po 30 minutách provozu resp. alespoň 1x denně
E-motor

Sterilizace

Společnost W&H doporučuje
používat sterilizátory v souladu
s normou EN 13060.
Zkontrolujte, zda jsou ošetřené
položky po termodezinfekci/
sterilizaci suché.
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Uložení



Bez prachu, čisté a suché.

Bližší informace naleznete na stránce wh.com/hygiene
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