Aanbevelingen van XO CARE met betrekking tot units
die niet als normaal worden gebruikt
Veel tandheelkundige klinieken in heel Europa werken momenteel
met beperkte capaciteit of zijn tijdelijk gesloten als gevolg van COVID19. Daarom hebben we een reeks aanbevelingen opgesteld voor XOtandheelkundige eenheden die niet in normaal gebruik zijn.

Voor het sluiten van de praktijk raden wij u aan de procedures te
volgen:
A. XO-units met ingebouwd waterdesinfectiesysteem
1.
De instrumenten worden in de instrumentensteun geplaatst die op de spuwkom wordt
geplaatst. Laat het eerste deel van het 2-staps waterdesinfectieproces lopen om het apparaat te
legen voor water en schakel het uit zoals aangegeven op het display.
2.
Wanneer de praktijk weer opent, moet het wateronthardingspatroon UH-200 worden
vervangen als het apparaat gedurende 4 weken of meer niet is gebruikt.
3.
Laat het leidingwater, dat zich het dichtst bij de tandheelkundige eenheid bevindt, een tijdje
lopen totdat het water koud aanvoelt, om ervoor te zorgen dat het stilstaande water in de leidingen
wordt weggespoeld.
4.
Schakel de unit in en het tweede deel van de waterdesinfectie start automatisch, waarbij het
waterreservoir en de spoelinstrumenten en de bekervuller worden bijgevuld.
5.

Voer het 1-staps waterdesinfectieproces (FLUSH, "intensieve desinfectie") 3 keer uit.

Opmerking: De instrumenten moeten na elk FLUSH-proces worden teruggezet!
6.

Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

B. XO-units zonder waterdesinfectiesysteem
1.
Er is geen mogelijkheid om de unit te legen - het behandelingswater blijft in de unit. Biofilm
zal zich ontwikkelen, maar het is dezelfde situatie als wanneer de kliniek wordt verlaten voor
bijvoorbeeld zomervakantie of langere vakanties.
2.
Wanneer de kliniek weer opengaat, wordt het wateronthardingspatroon UH-200 vervangen
als het apparaat gedurende 4 weken of meer niet is gebruikt.
3.
Laat het leidingwater, dat zich het dichtst bij de tandheelkundige eenheid bevindt,
gedurende een periode lopen totdat het water koud aanvoelt, zodat het stilstaande water in de
leidingen wordt weggespoeld.
4.

Schakel de unit in en activeer de cuspidorspoeling gedurende minstens 3 minuten.

5.
Trek alle watervoerende instrumenten naar voren, laat ze in de kussensloop of in een emmer
liggen en activeer de voetbedieningsjoystick NOORD. Alle instrumenten worden gedurende 3
minuten gespoeld.
6.
Herhaal het bovenstaande proces 3 keer om er zeker van te zijn dat al het water in het
apparaat "vers" is.
7.

Activeer de bekervuller en vul 5 keer een bekertje.

8.

Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

