HANDSTYCKE PIEZOTOME: SUPRASSON/NEWTRON/NEWTRON LED
Protokoll för desinficering/manuell rengöring och sterilisering av handstycken för
plackborttagning från SATELEC
Detta protokoll berör handstyckena Suprasson, Newtron och Newtron Led.
Varningstext:
Använd inte stålull eller frätande rengöringsmedel.
Undvik lösningar som innehåller jod eller en hög koncentration av klor.
Rengöringsmedlens/desinficeringsmedlens pH-värde ska ligga mellan 7 och 11.
Kontaminerade eller använda element får inte placeras i en steriliseringsbehållare eller rengöras i
maskin.
Den rengöringsmetod för handstycken för plackborttagning som rekommenderas av Satelec är manuell
och automatisk.
Handstycken för plackborttagning och dessas tillbehör (munstycke, LED-ring, lampa, sladdledare
beroende på modell) kräver särskild hänsyn vid rengöring.
Sänk inte ner och placera inte handstycken för plackborttagning i en ultraljudstvätt.
Endast ett nedmonterat munstycke från handstycket Newtron eller Newtron led kan sänkas ner i och
behandlas i ultraljudstvätt.
Om enheternas yta har skadats, kan ultraljudstvätt förvärra skadorna.
Det är användarens ansvar att se till att den utrustning som används för att förnya Satelec-produkterna
har genomgått korrekt validering, underhåll och kalibrering.
Om möjligt, använd en rengörings/desinficeringsenhet för handstycken och dessas tillbehör. Undvik att
överbelasta tvättbehållarna för ultraljudstvätt, samt rengörings/desinficeringsenhet.
Gränsvärden för rengörings/steriliseringscykler
Upprepade behandlingscykler som inbegriper manuell tvätt och sterilisering har liten effekt på
handstycken för plackborttagning, LED-ring och lampa på handstycket Newtron Led.
Upprepade behandlingscykler med ultraljud, manuell rengöring och sterilisering har liten effekt på
munstycket på handstyckena för plackborttagning.
Produktens livstid bestäms av slitage och skador kopplade till användning.
Viktiga anmärkningar
− Under ingreppets varaktighet ska blod och/eller smuts på handstycket torkas bort för att
undvika att det torkar fast på ytorna.
− Om irrigationsslangen är extern, eller vid konfigurering av enhet med behållare, ska
irrigationsslangen sköljas efter varje användning, handstycket och insatsen i 1 minut med en
enzymhaltig eller alkalisk rengöringslösning för att förhindra att smuts och skräp torkar fast på
enheten.
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Skölj med destillerat eller renat vatten i 1 minut för att eliminera den enzymhaltiga eller
alkaliska lösningen. Töm irrigationsslangen för att eliminera kvarvarande vätska.
− Om irrigationsslangen är ansluten till tandläkarklinikens system, rengör och skölj sladden,
handstycket och insatsen i en minut efter varje användning.
− Smutsiga enheter bör separeras från ej kontaminerade enheter för att undvika kontaminering
av personal och omgivning.
− Handstycket ska täckas över med en duk fuktad med renat vatten för att förhindra att blod
och/eller smuts torkar in.
−
Förpackning och transport
Kontaminerade enheter ska transporteras separat från ej kontaminerade enheter för att undvika
kontaminering.
Förberedelse för fördesinficering/rengöring
Vi rekommenderar att du förnyar enheterna så snart som möjligt efter användning (Satelec-enheter ska
förnyas senast två timmar efter användning).
− Efter varje användning och innan rengöring av enheten:
o Skruva loss insatsen framtill på handstycket-sladd och placera det i en lämplig behållare.
Rengöringen av denna är föremål för ett annat protokoll.
o Avlägsna den tryckkokningsbara irrigationsslangen för engångsbruk och de tryckkokningsbara
klämmorna från handstycke-sladd. Rengöringen av denna är föremål för ett annat protokoll.
Kasta alltid borren och/eller irrigationsslangen för engångsbruk.
o Koppla från handstycket från sladden.
o För handstycken Newtron och Newtron Led: skruva loss munstycket,
o För handstycket Newtron Led : avlägsna lampan
o För handstycket Newtron Led : Koppla från LED-ringen från handstycket genom att dra
försiktigt.

Fördesinficering/rengöring – manuell metod
Utrustning: en mjuk borste, en mjuk och luddfri trasa, en luddfri duk, en spruta, en pipett och/eller en
vattenpistol, en enzymhaltig eller alkalisk rengöringslösning.
Etappens
varaktighet
(minimum)

1 minut

Instruktioner
Skölj den kontaminerade enheten under rinnande kallt vatten i
minst 1 minut.
Eliminera den värsta smutsen och skräpet med en mjuk borste eller
en ren, mjuk och luddfri duk.
Använd en spruta, en pipett eller en vattenpistol med alkalisk eller
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enzymhaltig lösning för att skölja handstyckets insida.

15 minuter

4 minuter

1 minut

Endast ett nedmonterat munstycke från handstycket Newtron
eller Newtron led kan behandlas i ultraljudstvätt.
Rengör ultraljudsmunstycket i 15 minuter i en enzymhaltig eller
alkalisk rengöringslösning.
Rengör och desinficera varje element individuellt: handstycket,
särskilt gängor, munstycket till Newtron handstycken, LED-ring och
lampa för handstycket Newtron Led, med en alkalisk eller
enzymhaltig rengöringslösning i minst 4 minuter.
Skölj varje komponent individuellt med avjoniserat eller renat
vatten. Använd en spruta, en pipett eller en vattenpistol för att
skölja insidan på handstycket med avjoniserat eller renat vatten.
Inspektera enheten visuellt. Upprepa rengöringsproceduren till dess
att synlig smuts försvinner från enheten.
Torka komponenterna genom att använda en mjuk och luddfri trasa
eller ren tryckluft.

−

Inspektion
− Handstycken och munstycke ska undersökas för att se till att det inte finns något smuts kvar,
att de är fria från korrosion, trubbighet, missfärgning eller skador.
− Innan behandling och sterilisering av de rengjorda produkterna ska du kontrollera att de är
rena, fria från skador och att de fungerar korrekt. Upprepa rengöringsetapperna till dess att
synlig smuts försvinner från enheten.
− Skadade enheter ska elimineras. Handstyckena får inte smörjas.
Behandling
Använd ett lämpligt emballage eller en rigid, återanvändningsbar behållare för sterilisering, den sterila
barriären bör uppfylla normen ISO 11607. Undvik kontakt mellan handstycke och andra föremål som kan
skada deras yta eller den sterila barriären.
Sterilisering
Om inget annat anges, kan icke sterila produkter omsteriliseras enligt validerade metoder för
ångsterilisering (ISO 17665 eller nationella standarder).
SATELEC ger följande rekommendationer för handstycken och förpackade tillbehör:
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Typ av cykel

Mättad ånga –
extrahering av
tryckluft

Exponeringstid vid
sterilisering

Temperatur vid
sterilisering

Torkningstid

4 minuter

132℃

Minst 20 minuter

18 minuter

134℃

Minst 20 minuter

4 minuter

134℃

Minst 20 minuter

3 minuter

134℃

Minst 20 minuter

Torktiderna varierar normalt mellan 20 och 60 minuter beroende på typ av emballagematerial (system
med steril barriär, t.ex. återanvändningsbara, stabila behållare), ångkvaliteten, enhetens material, den
totala massan, sterilisatorenhetens prestanda, samt varierande nedkylningstider.
Distributören och tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för steriliseringsprocedurer som utförs av kunden
och som inte utförs i enlighet med rekommendationer från Satelec.
Förvaring
Förvaringsvillkoren för produkter märkta "STERIL" anges på förpackningens etikett. Förpackade
produkter ska förvaras i en torr och ren miljö, i skydd mot direkt solljus, skadliga ämnen, fukt och
extrema temperaturer. Använd produkterna i den ordning de tas emot ("first in, first out") och ta hänsyn
till utgångsdatum på etiketten.

Olivier Petit
Kvalitetsansvarig
Den 24/09/2012
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Protokoll för desinficering/automatisk rengöring och sterilisering av handstycken för
plackborttagning från SATELEC
Detta protokoll berör handstyckena Suprasson, Newtron och Newtron Led.
Varningstext:
Använd inte stålull eller frätande rengöringsmedel.
Undvik lösningar som innehåller jod eller en hög koncentration av klor.
Rengöringsmedlens/desinficeringsmedlens pH-värde ska ligga mellan 7 och 11.
Kontaminerade eller använda element får inte placeras i en steriliseringsbehållare eller rengöras i
maskin.
Den rengöringsmetod för handstycken för plackborttagning som rekommenderas av Satelec är manuell
och automatisk.
Handstycken för plackborttagning och dessas tillbehör (munstycke, LED-ring, lampa, sladdledare
beroende på modell) kräver särskild hänsyn vid rengöring.
Sänk inte ner och placera inte handstycken för plackborttagning i en ultraljudstvätt.
Endast ett nedmonterat munstycke från handstycket Newtron eller Newtron led kan sänkas ner i och
behandlas i ultraljudstvätt.
Om enheternas yta har skadats, kan ultraljudstvätt förvärra skadorna.
Det är användarens ansvar att se till att den utrustning som används för att förnya Satelec-produkterna
har genomgått korrekt validering, underhåll och kalibrering.
Om möjligt, använd en rengörings/desinficeringsenhet för handstycken och dessas tillbehör. Undvik att
överbelasta tvättbehållarna för ultraljudstvätt, samt rengörings/desinficeringsenhet.
Gränsvärden för rengörings/steriliseringscykler
Upprepade behandlingscykler som inbegriper manuell tvätt och sterilisering har liten effekt på
handstycken för plackborttagning, LED-ring och lampa på handstycket Newtron Led.
Upprepade behandlingscykler med ultraljud, manuell rengöring och sterilisering har liten effekt på
munstycket på handstyckena för plackborttagning.
Produktens livstid bestäms av slitage och skador kopplade till användning.
Viktiga anmärkningar
− Under ingreppets varaktighet ska blod och/eller smuts på handstycket torkas bort för att
undvika att det torkar fast på ytorna.
− Om irrigationsslangen är extern, eller vid konfigurering av enhet med behållare, ska
irrigationsslangen sköljas efter varje användning, handstycket och insatsen i 1 minut med en
enzymhaltig eller alkalisk rengöringslösning för att förhindra att smuts och skräp torkar fast på
enheten.
Skölj med destillerat eller renat vatten i 1 minut för att eliminera den enzymhaltiga eller
alkaliska lösningen. Töm irrigationsslangen för att eliminera kvarvarande vätska.
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− Om irrigationsslangen är ansluten till tandläkarklinikens system, rengör och skölj sladden,
handstycket och insatsen i en minut efter varje användning.
− Smutsiga enheter bör separeras från ej kontaminerade enheter för att undvika kontaminering
av personal och omgivning.
− Handstycket ska täckas över med en duk fuktad med renat vatten för att förhindra att blod
och/eller smuts torkar in.
−
Förpackning och transport
Kontaminerade enheter ska transporteras separat från ej kontaminerade enheter för att undvika
kontaminering.
Förberedelse för fördesinficering/rengöring
Vi rekommenderar att du förnyar enheterna så snart som möjligt efter användning (Satelec-enheter ska
förnyas senast två timmar efter användning).
− Efter varje användning och innan rengöring av enheten:
o Skruva loss insatsen framtill på handstycket-sladd och placera det i en lämplig behållare.
Rengöringen av denna är föremål för ett annat protokoll.
o Avlägsna den tryckkokningsbara irrigationsslangen för engångsbruk och de tryckkokningsbara
klämmorna från handstycke-sladd. Rengöringen av denna är föremål för ett annat protokoll.
Kasta alltid borren och/eller irrigationsslangen för engångsbruk.
o Koppla från handstycket från sladden.
o För handstycken Newtron och Newtron Led: skruva loss munstycket,
o För handstycket Newtron Led : avlägsna lampan
o För handstycket Newtron Led : Koppla från LED-ringen från handstycket genom att dra
försiktigt.
Fördesinficering/rengöring – automatisk metod
Metod för fördesinficering/förtvätt
Anmärkning: Metoden för fördesinficering/förtvätt ska utföras på handstycket och enheterna före
automatisk rengöring.
Utrustning: en mjuk borste, en mjuk och luddfri trasa, en luddfri duk, en spruta, en pipett och/eller en
vattenpistol, en enzymhaltig eller alkalisk rengöringslösning.
Etappens
varaktighet
(minimum)

1 minut

Instruktioner
Skölj den smutsiga enheten under rinnande kallt till ljummet
vatten i minst 2 minuter. Eliminera den värsta smutsen och
skräpet med en mjuk borste, en luddfri trasa eller en luddfri duk.
Använd en spruta, en pipett eller en vattenpistol med alkalisk
eller enzymhaltig lösning för att skölja handstyckets insida.
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2 minuter

2 minuter

1 minut

Endast ett nedmonterat munstycke från handstycket Newtron eller
Newtron led kan behandlas i ultraljudstvätt. Rengör
ultraljudsmunstycket i 2 minuter i en enzymhaltig eller alkalisk
rengöringslösning.
Rengör och desinficera varje element individuellt: handstycket,
särskilt gängor, munstycket till Newtron handstycken, LED-ring
och lampa för handstycket Newtron Led, med en alkalisk eller
enzymhaltig rengöringslösning i minst 2 minuter.
Skölj komponenterna en och en under rinnande kallt vatten i
minst 2 minuter. Använd en spruta, en pipett eller en
vattenpistol med alkalisk eller enzymhaltig lösning för att skölja
handstyckets insida.
Inspektera enheten visuellt. Upprepa rengöringsproceduren till
dess att synlig smuts försvinner från enheten.

Fördesinficering/rengöring – automatisk metod
Etapp
Förtvätt

Varaktighet(minimum)
2 minuter

Rengöring

10 minuter

Neutralisering

2 minuter

Sköljning

2 minuter

Torkning

40 minuter

Instruktioner för rengöring/dekontaminering
Kallt kranvatten
Varmt kranvatten (> 40°C); använd en alkalisk
eller enzymhaltig rengöringslösning
Varmt kranvatten med neutraliseringsmedel,
vid behov
Skölj under destillerat eller renat varmt vatten
(>40°C)
90℃

Termisk desinficering
För automatisk rengöring: termisk desinficering vid 90°C i minst 5 minuter.
Inspektion
− Handstycken och munstycke ska undersökas för att se till att det inte finns något smuts kvar,
att de är fria från korrosion, trubbighet, missfärgning eller skador.
− Innan behandling och sterilisering av de rengjorda produkterna ska du kontrollera att de är
rena, fria från skador och att de fungerar korrekt. Upprepa rengöringsetapperna till dess att
synlig smuts försvinner från enheten.
− Skadade enheter ska elimineras. Handstyckena får inte smörjas.
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Behandling
Använd ett lämpligt emballage eller en rigid, återanvändningsbar behållare för sterilisering, den sterila
barriären bör uppfylla normen ISO 11607. Undvik kontakt mellan handstycke och andra föremål som kan
skada deras yta eller den sterila barriären.
Sterilisering
Om inget annat anges, kan icke sterila produkter omsteriliseras enligt validerade metoder för
ångsterilisering (ISO 17665 eller nationella standarder).
SATELEC ger följande rekommendationer för handstycken och förpackade tillbehör:

Typ av cykel

Mättad ånga –
extrahering av
tryckluft

Exponeringstid vid
sterilisering

Temperatur vid
sterilisering

Torkningstid

4 minuter

132℃

Minst 20 minuter

18 minuter

134℃

Minst 20 minuter

4 minuter

134℃

3 minuter

134℃

Minst 20 minuter
Minst 20 minuter

Torktiderna varierar normalt mellan 20 och 60 minuter beroende på typ av emballagematerial (system
med steril barriär, t.ex. återanvändningsbara, stabila behållare), ångkvaliteten, enhetens material, den
totala massan, sterilisatorenhetens prestanda, samt varierande nedkylningstider.
Distributören och tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för steriliseringsprocedurer som utförs av kunden
och som inte utförs i enlighet med rekommendationer från Satelec.

Förvaring
Förvaringsvillkoren för produkter märkta "STERIL" anges på förpackningens etikett. Förpackade
produkter ska förvaras i en torr och ren miljö, i skydd mot direkt solljus, skadliga ämnen, fukt och
extrema temperaturer. Använd produkterna i den ordning de tas emot ("first in, first out") och ta hänsyn
till utgångsdatum på etiketten.

Olivier Petit
Kvalitetsansvarig
24/09/2012

8 / 8 ● Protokoll för rengöring av handstycken SATELEC ● J12918 ● V0 ● (13) ● 01/2013 ● RBAFSV040A
SATELEC • A company of ACTEON Group
17 av. Gustave Eiffel • BP 30216 • 33708 MERIGNAC cedex • FRANCE
Tel + 33 (0) 556 34 06 07 • Fax + 33 (0) 556 34 92 92
E-mail: satelec@acteongroup.com • www.acteongroup.com

