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Algemeen reinigingsadvies RVS instrumenten
Voor een goede hygiëne en om de kwaliteit van instrumenten te waarborgen is het van belang
dat RVS instrumenten (ook voor pedicure-instrumenten) op een juiste wijze gereinigd en
gedesinfecteerd worden.

Nieuwe instrumenten 1e keer reinigen:
Tijdens het productieproces worden scharnieren voorzien van vet.
Het is van belang dit vet, voor de reiniging, goed te verwijderen met een ruime hoeveelheid
heet water. Spoel het instrument daarom eerst grondig af onder de hete kraan (ook in het
scharnier) en daarna afdrogen. Vervolgens de instrumenten, zoals hieronder beschreven staat,
reinigen.
Tussentijds nogmaals afspoelen met heet water en het hele reinigingsproces herhalen.

Reinigen en desinfecteren met bewaar/desinfectiebak:
-

Na het gebruik de instrumenten eerst huishoudelijk reinigen (ontdoen van vuil)

-

Vul de bewaar/desinfectiebak met reinigingsvloeistof (volgens
verpakkingsvoorschriften)

-

Dompel de instrumenten gedurende minimaal 5 en maximaal 20 minuten onder

-

Let op: instrumenten moeten volledig ondergedompeld zijn

-

Spoel de instrumenten, na reiniging, grondig af met water (demi-water)

-

Vervolgens de instrumenten desinfecteren

-

Instrumenten, met scharnieren geopend, goed aan de lucht laten drogen en
daarna tevens goed afdrogen
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Reinigen en desinfecteren met Ultrasoonreiniger:
-

Na het gebruik de instrumenten eerst huishoudelijk reinigen (ontdoen van vuil)

-

Vul de ultrasoon met reinigingsvloeistof (volgens verpakkingsvoorschriften)

-

Dompel de instrumenten onder

-

Schakel de ultrasoon gedurende minimaal 5 en maximaal 20 minuten in

-

Voorkom aanraking met de vloeistof tijdens de ultrasoonreiniging

-

Spoel de instrumenten, na reiniging, grondig af met water

-

De instrumenten goed uit laten lekken

-

Desinfecteer de instrumenten door ze minimaal 5 minuten onder te dompellen
in de bewaar / desinfectiebak en daarna goed uit laten lekken

-

Instrumenten, met scharnieren geopend, goed aan de lucht laten drogen en
daarna tevens goed afdrogen

Sterilisatie:
Als er gebruikt wordt gemaakt van een autoclaaf dan is het super belangrijk dat de
instrumenten eerst goed huishoudelijk worden gereinigd. Als dit niet wordt gedaan dan wordt
het instrument wel ontsmet in de autoclaaf maar dan kunnen organische resten zich gaan
vastbranden in het staal. Dit wordt dan ten onrechte aangemerkt als roestvorming, corrosie
etc. etc. (zie s.v.p. afbeeldingen)

Onderhoud:
Om scharnieren van tangen soepel te laten lopen is het raadzaam om het scharnier van de tang
regelmatig te voorzien van een druppeltje scharnierolie (naaimachineolie).
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