Onderhoud van
waterleidingen

Onderhoud│Controle│Shock: een effectieve
en praktische methode voor het onderhoud
aan waterleidingen.
Zie ommezijde voor uitgebreide instructies.
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Onderhoud van waterleidingen
Onderhoud│Controle│Shock: een effectieve en praktische methode voor het onderhoud aan waterleidingen.

ONDERHOUD met A-dec ICX®

CONTROLEER de waterkwaliteit SHOCK de waterleiding

ICX-waterzuiveringstabletten van A-dec zijn speciaal samengesteld
voor het onderhoud aan behandelunitwaterleidingen. Ze voorkomen
de ophoping van bacteriën, die het water een onaangename geur
en smaak geven.* ICX blijft ten minste twee weken actief in het
systeem en is geschikt voor gebruik in drinkwater.

Het is belangrijk dat u het water in uw tandheelkundige
apparatuur regelmatig controleert. Hoe vaak u dat doet, is
afhankelijk van testresultaten en de gewenste waterkwaliteit.
Test in eerste instantie een keer per maand. Als de resultaten
voor alle behandelkamers gedurende drie maanden op rij
voldoen aan de waterkwaliteitsdoelstelling van uw kliniek,
beperkt u de testfrequentie tot eens per drie maanden.

Voor een optimale waterkwaliteit van uw behandelunit, gebruikt
u voor het opvullen van de waterfles steeds een nieuwe ICX-tablet
en volgt u onderstaande stappen:
1. Giet het resterende water uit de fles.
2.

Plaats de tablet in de lege behandelunitwaterfles
(0,7L tablet in een 0,7 liter fles, 2L tablet in een 2 liter
fles). Voorkom aanraking van de tablet met uw huid.

3.

Vul de fles met water en installeer de fles in de
behandelunit.

4.

Wacht voordat u het systeem gebruikt twee minuten
totdat de tablet volledig is opgelost.

Naast het gebruik van ICX moet u het behandelunitwater
regelmatig controleren en wanneer nodig shockbehandelingen
uitvoeren.

Waterkwaliteit moet worden gecontroleerd met een test die een
kwantitatieve meting mogelijk maakt van heterofe bacteriën. Neem
contact op met uw A-dec-dealer voor informatie over geschikte
watercontrolekits of bestel de EMD Millipore® HPC Total Count
Sampler online via www.emdmillipore.com (p/n MHPC10025).
Volg deze stappen:
1. Verwijder instrumenten, opzetstukken en motoren.
Veeg waterafvoeren (spuittips, handstukslangen,
enzovoort) af met een alcoholdoekje om externe
verontreiniging te voorkomen.
2.

Neem van elke afvoer die u test een gelijke
hoeveelheid water af (als u bijvoorbeeld twee
handstukslangen en twee lucht/waterspuiten hebt,
neemt u van elke afvoer ongeveer een-vierde van het
totale watermonster af). Volg bij het bemonsteren de
instructies die met de controlekit zijn meegeleverd.

3.

Volg deze instructies ook voor het behandelen,
opslaan en verwerken van het watermonster.

* Houdt het afvoerwater van de waterleiding van de behandelunit op ≤10 kve/ml.

Met een shockbehandeling gaat u aanslag en bacteriële
verontreiniging van behandelunitwaterleidingen tegen.
A-dec beveelt u aan een schokbehandeling uit te voeren
op de waterleiding van de behandelunit voordat u het
systeem in gebruik neemt. Na het eerste gebruik kunt u de
schokbehandeling op de waterleiding uitvoeren wanneer de
testresultaten wijzen op een bacterieniveau dat hoger is dan
het actieniveau van uw waterkwaliteit.
Gebruik een shockbehandelingsproduct voor de waterleiding in de
behandelunit dat is geregistreerd bij het Amerikaanse Environmental
Protection Agency (EPA). Buiten de VS kunt u contact opnemen met
een erkende A-dec-dealer voor informatie over producten die
geschikt zijn voor A-dec-apparatuur. Houd u bij het uitvoeren van
een shockbehandeling aan de productinstructies van de fabrikant.
Nadat u de shockbehandeling hebt uitgevoerd (inclusief
het naspoelen met water), hervat u het onderhoud van uw
waterleiding met ICX.

De resultaten van de testprocedure geven een indicatie van de
waterkwaliteit van de behandelunit in elke behandelkamer. Aan
de hand van deze resultaten kunt u bepalen of u het onderhoud
met ICX gewoon kunt voortzetten of een shockbehandeling
moet toepassen. Richtlijnen of vereisten ten aanzien van de
waterkwaliteit van behandelunits verschillen per regio en
worden meestal gespecificeerd in kolonievormende eenheden
per milliliter (kve/ml). De richtlijn die wordt gehanteerd door de
U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in de VS
gaat uit van 500 kve/ml.
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A-dec beveelt aan actie te ondernemen bij 200 kve/ml.
Uw kliniek hanteert mogelijk een afwijkend niveau op basis
van de voor uw regio geldende richtlijnen of vereisten. Als de
testresultaten hoger zijn dan het vastgestelde actieniveau, voert
u de shockbehandeling uit. Als de testresultaten lager zijn dan
het vastgestelde actieniveau, is een shockbehandeling niet
nodig. U kunt het dagelijkse onderhoud aan uw waterleidingen
met ICX gewoon voortzetten.
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