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MONDVERZORGING
GEMIDDELDE
MONDVERZORGINGSKIT

STANDAARDISERING VAN MONDZORG
STAPSGEWIJZE INSTRUCTIES
Mondzorg op vaste tijden.
Kit voor standaard mondzorg om de 4 uur.
Eén scheurverpakking per procedure.

Suctiehulpmiddel
(Yankauer)

Suctietandenborstel

Y-adapter
Suctiebuis

Beker

Suctiehandvat

De buisjes en het volledige hulpmiddel moeten na 24-uursgebruik worden weggegooid
tenzij is aangegeven dat dit direct na eenmalig gebruik moet gebeuren, zoals hierna vermeld.

Suctieswab

Swab-stick
(dentaswab)

VROEGE DIENST
Starttijd

(suctiehandvat, suctiehulpmiddel, Y-adapter)
1. Bevestig het handvat aan de suctiebuis. Gebruik de adapter bij een vast aanzetdeel
(fingertip).
2. Bevestig het suctiehulpmiddel aan het handvat en schuif de beschermhoes naar
achteren.
3. Schakel de suctie in (wandschakelaar) en regel het uitzuigvermogen (handvat).
4. Zuig de secreties uit de mondholte.
5. Suctiehulpmiddel: schuif de beschermhoes naar voren en spoel de kathetertip.
i De Y-adapter is alleen vereist bij constant gebruik van twee suctiebuizen.
! Suctiehandvat en suctiehulpmiddel zijn geschikt voor 24-uursgebruik.
Niet weggooien na elk gebruik!

1 Poortadapter voor aansluiting op de uitzuigcontainer
Y-adapter

Hiermee kunnen twee permanente leidingen worden aangesloten voor gesloten en open uitzuiging;
opnieuw aansluiten is niet nodig.
! Moet niet aan handvat worden aangesloten; uitsluitend bestemd voor uitzuigcontainer.
2 Handvat met uitzuigregeling
Moet worden aangesloten op de suctiebuis; met vast aanzetdeel (fingertip) is een adapter vereist.

Suctiehandvat

Suctiehulpmiddel
(open)
Suctiehulpmiddel
(gesloten)

! Belangrijkste component van de gehele kit • Basisdeel voor alle andere componenten • Niet voor eenmalig gebruik •
Herhaald 24-uursgebruik

Paarse kit (suctietandenborstel, dentaswab, lege beker voor oplossing)

3 Suctiehulpmiddel voor verwijdering van secreties uit de mondholte

1. Gebruik het suctiehulpmiddel met handvat om secreties te verwijderen
(zie instructies blauwe kit)
2. Vul de beker met verse antiseptische oplossing.
3. Gebruik de dentaswab om de mondholte vooraf te reinigen.
Gebruik zo nodig meerdere dentaswabs.
4. Bevestig de suctietandenborstel aan het handvat.
5. Reinig het gebit. Gebruik tandpasta of een soortgelijke reinigingsoplossing.
6. Gebruik het suctiehulpmiddel zo nodig nog een keer.

Moet aan handvat worden aangesloten • Vast suctiehulpmiddel voor gerichte uitzuiging zonder dat het
verdraaid raakt of oprolt – de conische tip voorkomt dat het suctiehulpmiddel blijft kleven en vermindert het
risico op letsel.
! Niet voor eenmalig gebruik! • Het reinigingsmechanisme maakt herhaald 24-uursgebruik mogelijk • Door de beschermhoes naar 		
voren te schuiven kan de siliconen ring de secreties verwijderen en de suctiekatheter droog houden.
4 Suctietandenborstel voor mechanische gebitsreiniging

Suctietandenborstel

Moet aan handvat worden aangesloten • Zeer zachte borstel minimaliseert de kans op letsel • Frontale
uitzuigopening

+ 8 uur

! Voor eenmalig gebruik! Weggooien na gebruik.

Moet aan handvat worden aangesloten • Voor verwijdering van vast materiaal (dood weefsel en korstjes)
• Maakt gelijktijdige abrasieve reiniging en uitzuiging mogelijk.
! Voor eenmalig gebruik! Weggooien na gebruik.

Swab-stick
(dentaswab)

(suctieswab, dentaswab, lege beker voor oplossing)

LATE DIENST

6 Dentaswab voor reiniging van de mondholte
Gebruik: vooraf reinigen, bevochtigen of incidentele snelle mondzorg.

+ 8 uur

! Voor eenmalig gebruik! Weggooien na gebruik.
Beker

Groene kit

1. Gebruik het suctiehulpmiddel (bevestig aan handvat – zie instructies blauwe kit)
2. Vul de beker met verse antiseptische oplossing.
3. Gebruik de dentaswab om de mondholte vooraf te reinigen. Gebruik zo nodig
meerdere dentaswabs.
4. Bevestig de suctieswab aan het suctiehandvat en reinig de mondholte. Verwijder vast
materiaal (dood weefsel en korstjes). Gebruik suctie voor het verwijderen.

5 Suctieswab voor (abrasieve) reiniging van de mondholte
Suctieswab

Blauwe verpakking - basisverpakking

Groene kit

(suctieswab, dentaswab, lege beker voor oplossing)

Volg bovenstaande instructies.

7 Beker voor antiseptische oplossing
Moet worden gevuld met verse antiseptische oplossing.
1

Mondzorg moet worden uitgevoerd volgens een ziekenhuisprotocol. Voor eenmalig gebruik. Patiënten met veranderd bewustzijn of die opdrachten niet kunnen begrijpen, hebben mogelijk een bijtbescherming nodig.
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