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Voor meer informatie over mondverzorging 
kunt contact opnemen met uw accountmanager 
of bezoek ons op: www.medline.eu/nl

Hoe te gebruiken:
SUCTION SWAB MDS096525EU
De zuig functie helpt bij het verwijderen van afscheidingen en de 
schuine kop helpt u bij het bereiken van de achterkant van de mond 
voor een meer grondige reiniging.

VAPREVENTTM
ORALE ZORG EN INFECTIE PREVENTIE

1 Trek handschoenen aan, 
controleer de mond van 
de patient en zuig de 
mondholte zonodig uit.
 » Met bijvoorbeeld 
een zuig calule.

4 Drenk de swab in de 
juiste oplossing.
 » Water, mondwater enz.

2 Verwijder de verpakking 
en controleer de conditie 
van de swab.
 » Foam, handvat, connector ...

5 Voer deze behandeling 
1 tot 2 minuten uit.
 » Het schuim stimuleert 
het mond weefsel.

 » Dompel de swab opnieuw in 
de oplossing indien nodig.

3 Sluit de zuig swab aan 
het zuigslang systeem en 
gebruik de duim-poort 
voor de zuig controle.
 » Sluit het gat met uw 
duim voor het activeren 
van de zuiging.

 » Haal uw duim van het gat 
om het afzuigen te stoppen.

6 Wanneer u klaar bent,  
controleer de mondholte  
van de patiënt en verwijder  
al het vuil voordat u de 
swab weggooid.

Deze producten zijn 
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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Voor meer informatie over mondverzorging 
kunt contact opnemen met uw accountmanager 
of bezoek ons op: www.medline.eu/nl

VAPREVENTTM
ORALE ZORG EN INFECTIE PREVENTIE

Hoe te gebruiken:
SUCTION TOOTHBRUSH MDS096575EU
De super zachte tandenborstel met een spons wordt gebruikt  
voor mechanische vuilverwijdering en stimulatie van de tanden  
en het tandvlees. De zuiging functie helpt bij het verwijderen  
van afscheidingen.

1 Trek handschoenen aan, 
controleer de mond van 
de patient en zuig de 
mondholte zonodig uit.
 » Met bijvoorbeeld 
een zuigcalule

4 Drenk de swab in de 
juiste vloeistofoplossing.
 » Water, mondwater enz.

2 Verwijder de verpakking 
en controleer de conditie 
van de swab.
 » Foam, handvat, connector ...

5 Voer deze behandeling 
1 tot 2 minuten uit.
 » Gebruik de borstels 
voor het borstelen.

 » Het schuim stimuleert 
het mondweefsel.

 » Dompel de swab opnieuw in 
de oplossing indien nodig.3 Sluit de zuig swab aan 

het zuigslang systeem en 
gebruik de duim-poort 
voor de zuig controle.
 » Sluit het gat met uw 
duim voor het activeren 
van de zuiging.

 » Haal uw duim van het gat 
om het afzuigen te stoppen.

6 Wanneer u klaar bent, 
controleer de mondholte 
van de patiënt en verwijder 
al het vuil voordat u de 
swab weggooid.

Deze producten zijn 
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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