
GEBRUIKSAANWIJZING RUBBERDAMKLEM

Waarschuwingen – Alleen bedoeld voor gebruik door tandheelkundige professionals. Klemmen dienen te worden vervangen 
wanneer ze vervormd, versleten of kapot zijn. De levensduur van de klem hangt af van hoe vaak hij wordt gebruikt en hoe de klem 
wordt behandeld tijdens gebruik, reiniging en opslag. Klemmen kunnen beschadigd raken als er geen pH-neutraal reinigingsmiddel of 
reinigingsoplossingen worden gebruikt.  Zoals bekend breken klemmen na veelvuldig gebruik of als gevolg van overbelasting, of raken 
ze beschadigd.

Beoogd gebruik – De klem is bedoeld om over een gebitselement te worden geplaatst om de rubberdam op z'n plaats te houden en 
om het weefsel van het te behandelen gebied te scheiden.

Gebruiksaanwijzing – Haal de klem uit de verpakking en reinig en steriliseer de klem voor gebruik. Bind een veiligheidsligatuur 
(flosdraad) rond de klem om te voorkomen dat de klem wordt ingeslikt ingeval hij losraakt of afbreekt. (Zie Afbeelding A voor de 

aanbevolen techniek). Pas de klem van tevoren om te verzekeren dat er vierpuntscontact is met de proximale 
oppervlakken van het gebitselement. Met de vleugeltechniek wordt de klem vervolgens op het voorgeboorde gat 
in de dam geplaatst, zodat de vleugels van de klem het gat openhouden. Met behulp van de klemtang kunnen de 
rubberdam en klem over het element worden geplaatst. De rubberdam wordt dan van de vleugels van de klem 
gehaald en op het element geschoven.

Reiniging – Klemmen moeten direct na de behandeling worden afgespoeld en gereinigd. Als de klemmen niet worden gereinigd, 
neemt de levensduur van de klemmen af en ontstaan er mogelijk vlekken of corrosie. Spoel de klemmen vóór de ultrasone reiniging 
goed af en verwijder overtollig materiaal. Gebruik een pH-neutraal reinigingsmiddel, bijvoorbeeld BioSonic UC30 General Purpose of 
UC31 General Purpose + Rust Inhibitor, en volg de instructies voor ultrasone reiniging van de fabrikant. Spoel het reinigingsmiddel van 
de klemmen af. Controleer of alle materialen van de klem zijn verwijderd. Herhaal indien nodig. Laat de klemmen drogen. Raadpleeg 
voor gedetailleerde reinigingsinstructies de gebruiksaanwijzing P/N 20004841 Dental Dam Accessories Cleaning IFU.

Sterilisatie – Belangrijk: als er materiaal op de klem achterblijft, kan het de sterilisatie van de klem belemmeren.

Autoclaveer (stoomsterilisator) gedurende 15 minuten bij een temperatuur van 132ºC in een autoclaaf met gravitatie.
of

Autoclaveer gedurende 4 minuten bij een temperatuur van 132°C in een pre-vacuümsterilisator.

Volg de instructies van de fabrikant van de autoclaaf op om ervoor te zorgen dat de maximale belading van het apparaat niet wordt 
overschreden.

Inspectie – Controleer de klem voor gebruik altijd op de juiste spanning, vervorming, slijtage of schade. Gooi de klemmen weg als u 
een gebrek opmerkt.

Behandeling – Voor een optimaal gebruik mag u de klem niet buigen of vervormen. Zorg ervoor dat er geen krassen op de klemmen 
komen door andere klemmen of instrumenten.

Als u vullingstechnieken gebruikt met natriumhypochloriet, zorg er dan voor dat u de klemmen direct na de behandeling afspoelt met 
water. Door langdurig contact met natriumhypochloriet kunnen er putjes ontstaan in de klem, waardoor de levensduur van de klem 
aanzienlijk wordt verkort.

Als u zich aan deze instructies houdt, kunt u de levensduur van de klem verlengen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om 
erop toe te zien dat deze stappen en voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Opmerking: stel de fabrikant en de bevoegde instantie van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd op de 
hoogte van elk ernstig voorval dat zich voordoet met betrekking tot dit instrument.
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