
Hoe wordt de 24-uurs set gebruikt
Gebruiksaanwijzing: Q400

Maak de ophangstrip vrij door aan het 
lipje aan de bovenzijde van de doos te 
trekken en hang de doos op. Open de 
doos zoals aangegeven en neem een 
bakje.

Poets zachtjes de tanden en het 
tandvlees gedurende ongeveer 1 tot 2 
minuten. Zorg voor afzuiging door de 
duim poort te gebruiken.

Trek met handschoenen aan het folie 
eraf. Zorg ervoor dat het schuim op de 
tandenborstel met afzuiging en / of het 
staafje met afzuiging en DenTips® intact 
is. Sluit het mondstaafje met afzuiging 
aan op de standaard afzuigslangen. Zorg 
ervoor dat de verbinding goed vast zit.

Open de Medline mond bevochtiger 
en knijp het op de DenTips. Bedek de 
binnenkant van de mond er royaal 
mee (tanden, lippen, tong, gehemelte).

{1}Gebruik een bijtblok bij mondzorg 
voor patiënten met veranderde 
bewustzijnsniveaus of mensen die 
geen opdrachten kunnen volgen.
Doordrenk  de tandenborstel / het 
staafje met water of gewenste 
vloeistof.

Zorg ervoor dat het schuim intact 
is voordat de tandenborstel met 
afzuiging en DenTips worden 
verwijderd. Inspecteer de mondholte 
en verwijder eventuele deeltjes, indien 
aanwezig.
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Voor meer informatie over de 24-uurs set kunt u contact 
opnemen met uw accountmanager of bezoek ons op: nl.medline.eu 

Herhaal deze stappen elke 4 uur, tot 
alle bakjes gebruikt zijn.
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Er zit een extra mondverzorgingsstaafje 
met afzuiging in elk tandenborstel 

bakje. Gebruik deze om afvalstoffen te 
verwijderen voor het tanden poetsen en 

voor extra reiniging wanneer dit nodig is.

24-urs sets zijn niet steriele medische hulpmiddelen klasse I, bedoeld om gebruikt te worden 
door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de 
verpakking.
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