
desinfectie- en reinigingsplan voor de tandartspraktijk 
 volgens de WIP-richtlijn vastgesteld 10-2007

Voorafgaand aan het desinfectie- of sterilisatieproces moeten de instrumenten worden gereinigd, waarbij ook grote zorg moet worden gegeven aan de binnenzijde van holle voorwerpen. 
De binnenzijde kan met behulp van ragers of een water-drukpistool worden gereinigd. Na het reinigen moeten de instrumenten goed gedroogd worden!

 wat hoe wanneer waarmee 
  dosering, inwerktijd frequentie artikelnummer + product
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Aan de inhoud van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Niettemin zijn wijzigingen in verpakkingen en specifi caties voorbehouden. Henry Schein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit ge- of misbruik van de inhoud. 
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Onder stromend water en met vloeibare zeep uit een 
dispenser, zonder de kraan of dispenser met de handen 
aan te raken. ± 10 sec. goed wrijven tussen handen en 
over de polsen. Handen drogen met papieren wegwerp-
handdoek.

Met dispenser handalcohol aanbrengen op droge 
handen. Neem een hoeveelheid die het kuiltje van een 
handpalm vult. Wrijf de handen ± 30 sec. zorgvuldig 
over elkaar. Vergeet hierbij niet de vingertoppen, 
tussen de vingers en de duimen.

Zorgvuldig de hele hand inwrijven, goed de 
vingers en nagel riemen inmasseren.

■ voor en na elke patiënt
■ na het snuiten van de neus
■ na hoesten en niezen
■ na toiletgang
■  voor het verwerken van gebruiksklaar 

instrumentarium
■  na het verwerken van gebruikt instrumentarium

■ voor en na elke patiënt
■ na het snuiten van de neus
■ na hoesten en niezen
■ na toiletgang
■  voor het verwerken van gebruiksklaar 

instrumentarium
■  na het verwerken van gebruikt instrumentarium
■ voor en na elke maaltijd

■ eind van de dag

900-2608  HS EuroSept® Max waslotion sensative 1l
900-2594  HS EuroSept® Max waslotion 1l
900-3327  HS handdoeken Z-gevouwen 3-laags

42 x 22cm
900-3326  HS handdoeken Z-gevouwen 3-laags

32 x 22cm

104-5305  HS handcreme 110gr

*9002608*

*9002594*

*9003327*

*9003326*

*1045305*

wassen (reinigen)
Bij zichtbare verontreiniging de 
handen wassen met zeep. Anders de 
handen desinfecteren.

desinfecteren hygienisch
Kost minder tijd dan handen wassen 
en is minder schadelijk voor de huid.

verzorging

Zoveel mogelijk droog reinigen, zoals met behulp van 
een stofwisser. Eventuele vervuiling met tissue verwij-
deren voordat met een desinfectant gedesinfecteerd 
kan worden. De desifectant aan de lucht laten drogen.

Bij zichtbare verontreiniging eerst oppervlak reinigen 
met water en detergens. Daarna desinfecteren met 
70% alcohol of een desinfectant. Gebruik alcohol-
doekjes en voor de moeilijk bereikbare plaatsen een 
spray fl acon met desinfectiemiddel. Vergeet met name 
niet de handgrepen.

■  bij zichtbare verontreiniging
■ indien nodig

■ na gebruik
■ na elke behandeling
■ bij zichtbare verontreiniging

900-2092  HS EuroSept® Max surface concentrate 5l
concentratie van 0,5% aan de lucht laten 
drogen

desinfectiedoekjes: 
900-1292  HS EuroSept® Max wipes can
900-1293  HS EuroSept® Max wipes refi ll

sproeidesinfectie: 
900-1291  HS EuroSept® Max surface 1l
900-2089  HS EuroSept® Max surface lemon1l

*9002092*

*9001292*

*9001293*

*9001291*

*9002089*

grote oppervlakken
en vloeren in onderzoeks- 
en behandel kamer

kleine oppervlakken 
behandelstoel, hoekstukken, 
werkplekken,enz.

oppervlakken

reiniging en desinfectie
buitenkant

desinfectie en sterilisatie  
binnen- en buitenkant

hand- en hoekstukken
Reinig en desinfecteer de hand- en hoekstukken door 
ze af te nemen met alcohol. Gebruik hiervoor alcohol-
doekjes of spraydesinfectie.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant 
voor de juiste desinfectie en sterrilisatie 
procedures. Na sterilisatie of thermische desinfectie 
kan het hoekstuk worden geolied.

■ na elke patiënt

■ na elke patiënt

900-2192 HS EuroSept® Max wipes
900-1291 HS EuroSept® Max surface

900-1570 HS Maxima® oil spray 500ml
900-3292 HS S-spray 250ml

*9002192*

*9001291*

*9001570*

*9003292*

Categorie A
kritisch gebruik reiniging en 
verpakte sterilisatie 
Instument wordt gebruikt voor: 
Invasieve ingrepen waarbij 
contact met steriel weefsel 
plaatsvindt.

Categorie B
semikritisch gebruik reiniging 
en thermische desinfectie of 
onverpakte sterilisatie 
Instrument wordt gebruikt voor: 
Ingrepen met aantoonbare 
risico’s als gevolg van over-
dracht van micro organismen 
zoals tandsteen verwijderen, 
extracties en wortelkanaal-
behandeling.

Categorie C 
niet kritisch gebruik reiniging 
en thermische/chemische 
desinfectie 
Instrument wordt gebruikt 
voor: Ingrepen waarbij risico 
op overdracht m.o. zeer klein 
is zoals orthodontische-/ fl uo-
ridebehandeling of het maken 
van foto’s.

Losse instrumenten moeten 
verpakt worden voordat ze in 
de stoomsterilisator worden 
geplaatst

Indien er voor sterilisatie wordt 
gekozen, wordt de sterilisatie 
op dezelfde wijze uitgevoerd 
als sterilisatie van instrumenten 
van categorie A, alleen verpak-
ken van de instrumenten is niet 
nodig.

Instrumenten van categorie C 
die ook voor categorie A en B 
worden gebruikt ook behande-
len als categorie A of B.

Indien niet aanwezig een stuk 
indicatortape aanbrengen. 
Met behulp van indicatorstrip 
(-tape) kan verwarring met niet-
gesteriliseerd instrumentarium 
worden voorkomen.

Bij thermische desinfectie 
wordt gebruik gemaakt van 
een thermodesinfector voor 
reiniging en desinfectie in een 
proces.

Instrumenten die alleen voor 
categorie C worden gebruikt, 
worden bij voorkeur gereinigd 
en thermisch gedesinfecteerd in 
een thermodesinfector.

Voor het leeghalen van de 
stoomsterilisator, na voltooing 
van het sterilisatieproces, de 
lading een half uur laten af-
koelen en de handen wassen 
of inwrijven met handalcohol.

Voor het leeghalen van de 
thermodesinfector de handen 
wassen of inwrijven met hand-
alcohol.

Indien thermische desinfectie 
niet mogelijk is, omdat instru-
menten hier niet tegen kunnen, 
worden de instrumenten na 
huishoudelijke reiniging en 
goede droging chemisch gedes-
infecteerd door onderdom pe-
ling gedurende 10 min. 
in een desinfectant, goed af-
spoelen met water, waarna ze 
aan de lucht worden gedroogd.

De gesteriliseerde instrumen-
ten mogen nu maximaal 6 
maanden bewaard worden op 
een schone, droge en stofvrije 
plaats (mits de verpakking niet 
is beschadigd). Plak een sticker 
met de datum van sterilisatie op 
de verpakking.

De gedesinfecteerde instumen-
ten opbergen op een schone, 
droge en stofvrije plaats.

Voor het aanraken van de 
instrumenten eerst de handen 
wassen of inwrijven met hand-
alcohol.

Het gedesinfecteerde instrumen-
tarium wordt op een schone, 
droge en stofvrije plaats opge-
borgen.

900-1839  HS autoclaaftape 
900-2983  HS self seal zakjes 

89 x 254mm 
900-2984  HS self seal zakjes 

83 x 159mm 
900-2985  HS self seal zakjes 

134 x 280mm 
900-2986  HS self seal zakjes 

25,4 x 381mm

900-1577  HS EuroSept® 
Thermo poeder 
6kg 

900-1576  HS EuroSept® 
Thermo Cleaner 5l 

900-1575  HS EuroSept® 
Thermo Rinse 1l 

900-1578  HS Eurosept® 
Neutralizer can 5l

900-2951  HS Thermo Tabs 
50 st

900-1288  HS EuroSept® 
Max Bur 2l 

900-1289  HS EuroSept® 
Max Bur 5l 

900-2600  HS EuroSept® 
Max Instruments 
lemon 2l 

900-2601  HS EuroSept® 
Max Instruments 
lemon 5l

900-2952  HS Ultra Tabs 50st

*9001839*

*9002983*

*9002984*

*9002985*

*9002986*

*9001577*

*9001576*

*9001575*

*9001578*

*9002951*

*9001288*

*9001289*

*9002600*

*9002601*

*9002952*

stap 1 stap 2 stap 3 stap 4 product

instrumenten

afzuigslang (binnenkant) 
reinigen

desinfecteren

afzuigslang (buitenkant)

spittoon

fi lter

amalgaamafscheider

afdrukken 
alginaat, silicone, 
hydrocolloid, etc.

Dit geldt ook voor o.a. prothese,  
brugwerken, beetregistraties of 
artikulatoren, gezichtsbogen etc.

machinaalreinigen

afval
uit behandel-/onderzoekskamer

kleding

Spoel de slangen met ongeveer een halve liter (koud) 
water door.

Laat de slangen een desinfectie- reinigingsmiddel 
opzuigen.

Desinfecteren, reinigen door deze af te nemen met een 
desinfectiedoek of spraydesinfectie. 
De spraydesinfectie onverdund gebruiken en 
2 minuten laten inwerken. U kunt ook gebruik maken 
van hygiënehoesjes.

Doorspoelen met water en eventuele resten verwijderen. 
De spittoonreiniger 1 min. laten inwerken (onverdund) 
en nogmaals doorspoelen.

Filter wisselen/reinigen.
Vermijd direct contact met de huid, gebruik 
handschoenen.

Vervang de afscheider zodra de unit dit aangeeft of bij 
twijfel van goed functioneren. Vermijd direct contact 
met de huid, gebruik handschoenen.

Reinigen; onder de lopende kraan afspoelen, overmaat 
water afschudden en aan de lucht laten drogen.

Desinfectie en reiniging; afdrukken voor 10 min. in 
desinfectiemiddel onderdompelen. Na inwerktijd af-
spoelen onder de kraan, overmaat water afschudden en 
aan de lucht laten drogen.

Volg handleiding van de fabrikant.

Zie wasvoorschrift kledinglabel.

■ na elke behandeling

■  1 of 2 keer per dag (middag en avond)

■ na elke behandeling

■ na elke patiënt

■ na gebruik 
■ na verontreiniging

■ zodra de afscheider vol is

■  direct na het maken van de afdruk
■  klaarmaken voor verzending naar de tand-

technieker

■  direct na het maken van de afdruk
■  klaarmaken voor verzending naar de tand-

technieker

■  direct na het maken van de afdruk
■  klaarmaken voor verzending naar de tandtechnieker

■  na gebruik 
■  na verontreiniging

900-2577  HS gedestilleerd water 5l

900-1295  HS EuroSept® Evac liquid 5l
een concentratie van 2%, 30 minuten in 
laten werken

desinfectiedoekjes:
900-1292  HS EuroSept® Max wipes 
900-1293  HS EuroSept® Max wipes refi ll 
900-2095  HS EuroSept® Max lemon XL wipes
sproeidesinfectie: 
900-1291  HS EuroSept® Max surface 1l
900-2089  HS EuroSept® Max surface lemon 1l
100-9860 HS hygiënehoesjes 500st

900-2483 HS Spittoon cleaner 1l

Vermijd direct contact met de huid, gebruik 
handschoenen.
900-2389 HS Nitrile wit XS
900-2388 HS Nitrile wit S
900-2387 HS Nitrile wit M
900-2386 HS Nitrile wit L
900-2385 HS Nitrile wit XL

Vermijd direct contact met de huid, gebruik 
handschoenen.
101-9924 HS Latex poeder vrij wit XS
101-8787 HS Latex poeder vrij wit S
101-3806 HS Latex poeder vrij wit M
101-0445 HS Latex poeder vrij wit L
900-1715 HS Latex poeder vrij wit XL

kraanwater

900-2098  HS EuroSept® Max impression liquid 5l
onverdund ,10 min. 

900-1296  HS EuroSept® Max impression disinfection 
powder 700gr concentratie 2 % ,10 min.

900-2098  HS EuroSept® Max impression liquid 5l 
onverdund, 10 min.

■  apparaat* ...............................................................

■  wasprogramma* .....................................................

■  wasmiddel* ............................................................

■  dosering* ...............................................................
 * zelf in te vullen

*9002577*

*9001295*

*9001292*

*9001293*

*9002095*

*9001291*

*9002089*

*1009860*

*9002483*

*9002389*

*9002388*

*9002387*

*9002386*

*9002385*

*1019924*

*1018787*

*1013806*

*1010445*

*9001715*

*9002098*

*9001296*

*9002098*

speciaalreiniging

■ huishoudelijk afval wordt op de gebruikelijke wijze aan de vuilnisophaaldienst aangeboden
■ afval dat in contact is gekomen met bloed moet alvorens het in de vuilcontainer wordt gedeponeerd in een stevige plastic zak worden verpakt
■  volle naaldencontainers worden beschouwd als afval met infectiegevaar en mogen niet bij het gewone afval worden aangeboden maar moeten bij het chemisch afval
■ de inhoud van zeefjes, afzuigunit en amalgaamscheider wordt afgevoerd als chemisch afval

handhygiëne
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desinfectie- en reinigingsplan voor de tandartspraktijk 
 volgens de WIP-richtlijn vastgesteld 10-2007

Voorafgaand aan het desinfectie- of sterilisatieproces moeten de instrumenten worden gereinigd, waarbij ook grote zorg moet worden gegeven aan de binnenzijde van holle voorwerpen. 
De binnenzijde kan met behulp van ragers of een water-drukpistool worden gereinigd. Na het reinigen moeten de instrumenten goed gedroogd worden!

 wat hoe wanneer waarmee 
  dosering, inwerktijd frequentie artikelnummer + product (zelf in te vullen)

Dit is een uitgave van Henry Schein te Almere. Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Henry Schein. Het copyright van deze uitgave berust uitsluitend bij Henry Schein. 
Aan de inhoud van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Niettemin zijn wijzigingen in verpakkingen en specifi caties voorbehouden. Henry Schein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit ge- of misbruik van de inhoud. 

 locatie Almere  locatie Emmen
Veluwezoom 16, 1327 AG Almere Hoenderkamp 18, 7812 VZ Emmen
Postbus 50351, 1305 AJ Almere Postbus 138, 7800 AC Emmen
telefoon 036 53 58 601 telefoon 0591 697 111
fax 036 53 58 609 fax 0591 697 110
info@henryschein.nl info@henryschein.nl

Dit is een uitgave van Henry Schein te Almere. Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Henry Schein. Het copyright van deze uitgave berust uitsluitend bij Henry Schein. 

fax 036 53 58 609 fax 0591 697 110fax 036 53 58 609 fax 0591 697 110fax 036 53 58 609 fax 0591 697 110www.henryschein.nl

Onder stromend water en met vloeibare zeep uit een 
dispenser, zonder de kraan of dispenser met de handen 
aan te raken. ± 10 sec. goed wrijven tussen handen en 
over de polsen. Handen drogen met papieren wegwerp-
handdoek.

Met dispenser handalcohol aanbrengen op droge 
handen. Neem een hoeveelheid die het kuiltje van een 
handpalm vult. Wrijf de handen ± 30 sec. zorgvuldig 
over elkaar. Vergeet hierbij niet de vingertoppen, 
tussen de vingers en de duimen.

Zorgvuldig de hele hand inwrijven, goed de 
vingers en nagel riemen inmasseren.

■ voor en na elke patiënt
■ na het snuiten van de neus
■ na hoesten en niezen
■ na toiletgang
■  voor het verwerken van gebruiksklaar 

instrumentarium
■  na het verwerken van gebruikt instrumentarium

■ voor en na elke patiënt
■ na het snuiten van de neus
■ na hoesten en niezen
■ na toiletgang
■  voor het verwerken van gebruiksklaar 

instrumentarium
■  na het verwerken van gebruikt instrumentarium
■ voor en na elke maaltijd

■ eind van de dag

wassen (reinigen)
Bij zichtbare verontreiniging de 
handen wassen met zeep. Anders de 
handen desinfecteren.

desinfecteren hygienisch
Kost minder tijd dan handen wassen 
en is minder schadelijk voor de huid.

verzorging

Zoveel mogelijk droog reinigen, zoals met behulp van 
een stofwisser. Eventuele vervuiling met tissue verwij-
deren voordat met een desinfectant gedesinfecteerd 
kan worden. De desifectant aan de lucht laten drogen.

Bij zichtbare verontreiniging eerst oppervlak reinigen 
met water en detergens. Daarna desinfecteren met 
70% alcohol of een desinfectant. Gebruik alcohol-
doekjes en voor de moeilijk bereikbare plaatsen een 
spray fl acon met desinfectiemiddel. Vergeet met name 
niet de handgrepen.

■  bij zichtbare verontreiniging
■ indien nodig

■ na gebruik
■ na elke behandeling
■ bij zichtbare verontreiniging

grote oppervlakken
en vloeren in onderzoeks- 
en behandel kamer

kleine oppervlakken 
behandelstoel, hoekstukken, 
werkplekken,enz.

oppervlakken

reiniging en desinfectie
buitenkant

desinfectie en sterilisatie  
binnen- en buitenkant

hand- en hoekstukken
Reinig en desinfecteer de hand- en hoekstukken door 
ze af te nemen met alcohol. Gebruik hiervoor alcohol-
doekjes of spraydesinfectie.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant 
voor de juiste desinfectie en sterrilisatie 
procedures. Na sterilisatie of thermische desinfectie 
kan het hoekstuk worden geolied.

■ na elke patiënt

■ na elke patiënt

Categorie A
kritisch gebruik reiniging en 
verpakte sterilisatie 
Instument wordt gebruikt voor: 
Invasieve ingrepen waarbij 
contact met steriel weefsel 
plaatsvindt.

Categorie B
semikritisch gebruik reiniging 
en thermische desinfectie of 
onverpakte sterilisatie 
Instrument wordt gebruikt voor: 
Ingrepen met aantoonbare 
risico’s als gevolg van over-
dracht van micro organismen 
zoals tandsteen verwijderen, 
extracties en wortelkanaal-
behandeling.

Categorie C 
niet kritisch gebruik reiniging 
en thermische/chemische 
desinfectie 
Instrument wordt gebruikt 
voor: Ingrepen waarbij risico 
op overdracht m.o. zeer klein 
is zoals orthodontische-/ fl uo-
ridebehandeling of het maken 
van foto’s.

Losse instrumenten moeten 
verpakt worden voordat ze in 
de stoomsterilisator worden 
geplaatst

Indien er voor sterilisatie wordt 
gekozen, wordt de sterilisatie 
op dezelfde wijze uitgevoerd 
als sterilisatie van instrumenten 
van categorie A, alleen verpak-
ken van de instrumenten is niet 
nodig.

Instrumenten van categorie C 
die ook voor categorie A en B 
worden gebruikt ook behande-
len als categorie A of B.

Indien niet aanwezig een stuk 
indicatortape aanbrengen. 
Met behulp van indicatorstrip 
(-tape) kan verwarring met niet-
gesteriliseerd instrumentarium 
worden voorkomen.

Bij thermische desinfectie 
wordt gebruik gemaakt van 
een thermodesinfector voor 
reiniging en desinfectie in een 
proces.

Instrumenten die alleen voor 
categorie C worden gebruikt, 
worden bij voorkeur gereinigd 
en thermisch gedesinfecteerd in 
een thermodesinfector.

Voor het leeghalen van de 
stoomsterilisator, na voltooing 
van het sterilisatieproces, de 
lading een half uur laten af-
koelen en de handen wassen 
of inwrijven met handalcohol.

Voor het leeghalen van de 
thermodesinfector de handen 
wassen of inwrijven met hand-
alcohol.

Indien thermische desinfectie 
niet mogelijk is, omdat instru-
menten hier niet tegen kunnen, 
worden de instrumenten na 
huishoudelijke reiniging en 
goede droging chemisch gedes-
infecteerd door onderdom pe-
ling gedurende 10 min. 
in een desinfectant, goed af-
spoelen met water, waarna ze 
aan de lucht worden gedroogd.

De gesteriliseerde instrumen-
ten mogen nu maximaal 6 
maanden bewaard worden op 
een schone, droge en stofvrije 
plaats (mits de verpakking niet 
is beschadigd). Plak een sticker 
met de datum van sterilisatie op 
de verpakking.

De gedesinfecteerde instumen-
ten opbergen op een schone, 
droge en stofvrije plaats.

Voor het aanraken van de 
instrumenten eerst de handen 
wassen of inwrijven met hand-
alcohol.

Het gedesinfecteerde instrumen-
tarium wordt op een schone, 
droge en stofvrije plaats opge-
borgen.

stap 1 stap 2 stap 3 stap 4 product

instrumenten

afzuigslang (binnenkant) 
reinigen

desinfecteren

afzuigslang (buitenkant)

spittoon

fi lter

amalgaamafscheider

afdrukken 
alginaat, silicone, 
hydrocolloid, etc.

Dit geldt ook voor o.a. prothese,  
brugwerken, beetregistraties of 
artikulatoren, gezichtsbogen etc.

machinaalreinigen

afval
uit behandel-/onderzoekskamer

kleding

Spoel de slangen met ongeveer een halve liter (koud) 
water door.

Laat de slangen een desinfectie- reinigingsmiddel 
opzuigen.

Desinfecteren, reinigen door deze af te nemen met een 
desinfectiedoek of spraydesinfectie. 
De spraydesinfectie onverdund gebruiken en 
2 minuten laten inwerken. U kunt ook gebruik maken 
van hygiënehoesjes.

Doorspoelen met water en eventuele resten verwijderen. 
De spittoonreiniger 1 min. laten inwerken (onverdund) 
en nogmaals doorspoelen.

Filter wisselen/reinigen.
Vermijd direct contact met de huid, gebruik 
handschoenen.

Vervang de afscheider zodra de unit dit aangeeft of bij 
twijfel van goed functioneren. Vermijd direct contact 
met de huid, gebruik handschoenen.

Reinigen; onder de lopende kraan afspoelen, overmaat 
water afschudden en aan de lucht laten drogen.

Desinfectie en reiniging; afdrukken voor 10 min. in 
desinfectiemiddel onderdompelen. Na inwerktijd af-
spoelen onder de kraan, overmaat water afschudden en 
aan de lucht laten drogen.

Volg handleiding van de fabrikant.

Zie wasvoorschrift kledinglabel.

■ na elke behandeling

■  1 of 2 keer per dag (middag en avond)

■ na elke behandeling

■ na elke patiënt

■ na gebruik 
■ na verontreiniging

■ zodra de afscheider vol is

■  direct na het maken van de afdruk
■  klaarmaken voor verzending naar de tand-

technieker

■  direct na het maken van de afdruk
■  klaarmaken voor verzending naar de tand-

technieker

■  direct na het maken van de afdruk
■  klaarmaken voor verzending naar de tandtechnieker

■  na gebruik 
■  na verontreiniging

speciaalreiniging

■ huishoudelijk afval wordt op de gebruikelijke wijze aan de vuilnisophaaldienst aangeboden
■ afval dat in contact is gekomen met bloed moet alvorens het in de vuilcontainer wordt gedeponeerd in een stevige plastic zak worden verpakt
■  volle naaldencontainers worden beschouwd als afval met infectiegevaar en mogen niet bij het gewone afval worden aangeboden maar moeten bij het chemisch afval
■ de inhoud van zeefjes, afzuigunit en amalgaamscheider wordt afgevoerd als chemisch afval

handhygiëne
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