
INSTRUCTIONS FOR USE
DentaPure Microbiological Water Purification System

使用说明
DentaPure 微生物净水系统

GEBRUIKSAANWIJZING
DentaPure microbiologisch waterzuiveringsysteem

MODE D’EMPLOI
Système de purification d’eau microbiologique DentaPure

MODE D’EMPLOI
Système de purification d’eau microbiologique DentaPure

GEBRAUCHSANWEISUNG
DentaPure mikrobiologisches Wasseraufbereitungssystem

Advanced, Easy to Use and Cost Effective Clinical Water Treatment Technology
先进、易于使用、具有成本效益的临床水处理技术

Geavanceerde, gebruiksvriendelijke en kosteneffectieve klinische waterbehandelingstechnologie
Technologie avancée, économique et facile à utiliser pour le traitement de l’eau clinique

Technologie avancée, économique et  facile à utiliser de traitement de l’eau clinique
Hoch entwickelte, einfach zu bedienende und kostengünstige Methode zur  

Wasseraufbereitung für den klinischen Bedarf
Tecnologia di trattamento clinico dell’acqua  avanzata, semplice da usare ed  

economicamente vantaggiosa
進歩的、簡便、 優れたコスト効率 臨床的水処理テクノロジー

Tecnologia clínica avançada, fácil de usar e ótimo custo-benefício de tratamento de água
Совершенная, удобная и экономичная технология клинической обработки воды

Tecnología de tratamiento clínico de agua  avanzada, fácil de usar y rentable

ISTRUZIONI PER L’USO
Sistema di purificazione microbiologica dell’acqua DentaPure

使用説明書
DentaPure 微生物学的浄水システム

INSTRUÇÕES DE USO
Sistema microbiológico de purificação de água DentaPure

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микробиологическая система очистки воды DentaPure

INSTRUCCIONES  
DE USO

Sistema de purificación microbiológica de agua DentaPure
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TOEPASSINGEN: DENTAPURE cartridge is voor gebruik op 
waterlijnen van tandheelkundige behandelunits, gekoppeld 
aan de dynamische tandheelkundige instrumenten. Gebruikt 
volgens het etiket, vermindert deze cartridge de bacteriën 
in het water dat wordt aangevoerd via de instrumenten 
tot een niveau dat aan de huidige aanbevelingen van ADA 
betreft waterkwaliteit voldoet of ze overschrijdt, met een 
maximum van 200 cfu/ml.

BELANGRIJK: Gebruik DENTAPURE cartridge alleen op 
waterlijnen voor de tandheelkundige behandelunit, niet 
voor algemeen gebruik. Hoewel de unit functioneert boven 
deze limieten, wordt aanbevolen dat de tandheelkundige 
behandelunit een pH-niveau heeft van minder dan 8 en 
een chloorniveau van niet hoger dan 1 ppm. Gebruik geen 
verhit water. Verhit water bevordert de groei van bacteriën 
en de vorming van biologische film in de waterlijn die 
naar de DENTAPURE unit leidt. Waterdruk mag 45 psi niet 
overschrijden. 

WEES VOORZICHTIG: IN HET GEVAL DE CYLINDER OF CARTRIDGE IS 
BESCHADIGD EN DE GEJODEERDE HARSKORRELS ZIJN BLOOTGESTELD.

EERSTE HULP:
INDIEN IN OGEN: Houd oog geopend en spoel 
voorzichtig uit met water gedurende 15-20 minuten. 
Verwijder contactlenzen, indien nog aanwezig na de 
eerste 5 minuten, dan ogen blijven uitspoelen. Bel 
antigifcentrum of arts voor medisch advies.

INDIEN OP HUID/KLEDING: Trek besmette kleding 
uit. Spoel huid onmiddellijk af met overvloedig 
water gedurende 15-20 minuten.

INDIEN INGESLIKT: Bel antigifcentrum of arts 
onmiddellijk voor medisch advies. Laat persoon 
wat water drinken als slikken mogelijk is. Geen 
braken opwekken tenzij het antigifcentrum of 
de arts aangeeft dat dit wel moet. Geef een 
bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Houd 
productverpakking of etiket paraat wanneer u een 
antigifcentrum of arts belt, of een behandeling zal 
ondergaan.

OPMERKING: GEBRUIKTE, ONBESCHADIGDE CARTRIDGES EN CYLINDERS WORDEN NIET GEZIEN 
ALS GEVAARLIJK EN MOGEN IN KRANTENPAPIER GEWIKKELD WORDEN AFGEVOERD MET HET 

HUISHOUDELIJK AFVAL.

Unit DPI365M DPI365B DPI40B
Gejodeerde hars 38 cc 16 cc 4 cc

Actief ingrediënt: 
Jodium* 46%
Andere ingrediënten 54%
 TOTAAL 100% *Gebonden met sterke anionenwisselingshars

Veiligheidsaanbevelingen, Waarschuwingen, Eerste hulp en Productinformatie 

LET OP: Vermijd direct contact met ogen, huid en kleding. Draag een veiligheidsbril en handschoenen bij 
gebruik. Was grondig met zeep en water na gebruik en vóór eten, drinken, kauwgom kauwen of tabak gebruiken. 
Trek besmette kleding uit en was ze alvorens ze opnieuw te gebruiken. Veiligheid en doeltreffendheid voor 
kinderen onder de twee jaar is niet vastgesteld. Stel harskorrels niet bloot aan het milieu.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

GEBRUIK DIT PRODUCT NIET OP EEN MANIER DIE IN STRIJD IS MET HET ETIKET.



Indien de verpakkingsverzegeling bij ontvangst is verbroken of de cartridge droog lijkt, wikkel de cartridge 
dan in krantenpapier en voer af met het afval.

VEREISTE HULPMIDDELEN EN MATERIALEN:
• Installatieset--Omvat bevestigingsbeugel(s),  
 2 polyflo-aansluitingen, 1 koppeling
• Schaar of scherp mes
•  Teflon schroefdraadtape
• Verstelbare sleutel

1. Zoek de watertoevoer en sluit deze af. Bepaal  
 of de plaatsing van DPI365M in of in de buurt  
 van de aansluitdoos moet gebeuren, direct na de  
 waterdrukregelaar om ervoor te zorgen dat er  
 voldoende ruimte voor de cartridge is zonder de  
 slang te laten knikken.

2. Stel de waterregulatordruk in op 45 psi.

3. Verwijder de verzendpluggen uit de uiteinden van de  
 cartridge. Wikkel Teflon-tape om de schroefdraden  
 en installeer de meegeleverde 1/4” (0,635cm) of 5/8”  
 (1,59 cm) polyflo-aansluitingen (bepaald door  
 de grootte van uw waterlijn) aan elk uiteinde van de  
 DENTAPURE-cartridge.

 4. Plaats de DentaPure-cartridge direct na de  
 waterdrukregelaar, zodat de maximale hoeveelheid  
 van de waterlijn wordt behandeld. (Merk op  
 dat DentaPure de kwispedoor/bekervuller niet mag  
 behandelen. Dit kan mogelijk een bypass-verbinding  

 vereisen). Snijd de waterslang met behulp van een  
 schaar of een mes. 

5. Schroef het koperen houderdeel van de polyflow- 
 fitting op de cartridgekant die het dichtst bij de  
 verbinding ligt.  Schuif de slang door de houder en  
 plaats de slang op de fitting van de cartridge. Draai  
 de houder vast op de fitting. 

 Opmerking: Als de slang een buitenlaag van textiel  
 heeft, zorg er dan voor dat het textiel binnen de plastic  
 klem past. Zorg dat de slang niet knelt nadat deze  
 aan de DENTAPURE cartridge wordt  
 aangesloten. 

6. Houd de cartridge verticaal en plaats een doek op het  
 uiteinde van de cartridge. Schakel de watertoevoer in  
 en laat het water stromen om alle lucht te  
 verwijderen.

7. Herhaal stap 5 aan de andere kant van de cartridge.

8. Installeer indien gewenst de houderbeugel(s). Plaats  
 cartridge in beugel(s).

9. Bedien de tandheelkundige instrument(en) om de  
 waterstroom te controleren en lucht en residuen van  
 de koolstoffilter uit de lijnen te verwijderen.

DENTAPURE® DPI365M

VEREISTE HULPMIDDELEN EN MATERIALEN:
• DentaPure cartridge
• Luer-lock van installatieset
• Schaar of scherp mes 
Zodat bacteriën zoveel mogelijk verminderen, dienen 
waterlijnen van tandheelkundige behandelunits 
vóór eerste installatie te worden gereinigd met een 
goedgekeurd middel voor lijnen van deze units.
Installatiestappen 1-3 zijn dezelfde voor zowel de 
DPI40B & DPI365B.

DENTAPURE® DPI40B & DPI365BGEBRUIKSAANWIJZING: 

Ontvangst van product en installatie
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•  Controleer luchtdruk naar fles, stel in op 45 psi.
•   Laat alle lucht uit het watersysteem lopen met 

behulp van instrumenten van de tandheelkundige 
behandelunit.
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1/4"-1/2" 
Van bodem 

van fles

Stappen 4-6 voor de installatie van de DPI365B

Stappen 4-6 voor de installatie van de DPI40B

GEBRUIKSAANWIJZING: 



OPSLAG: Bewaar op kamertemperatuur in originele 
verpakking, uit de buurt van kinderen, huisdieren en direct 
zonlicht. Vermijd overmatige hitte. Laat cartridge niet 
bevriezen. Bewaar niet in verpakkingen zonder etiket. 

AFVOER: Wikkel cartridge veilig in krantenpapier en voer 
af met het afval.

PROBLEEMOPLOSSING:
Water stroomt langzaam of niet door cartridge: Zorg 
dat nieuwe cartridge juist is geïnstalleerd. Zorg dat de 
luchttoevoer is ingeschakeld (maximum 45 psi). Zorg dat 
cartridge zich niet op bodem van fles bevindt.
Luchtlek door aansluiting: Neem contact op met 
uw dealer van tandheelkundige apparatuur voor 
vervangende onderdelen.

Verkleuring van de buizen: Kan veranderen van blauw 
naar groen of zwart. Dit is normaal en geen reden tot 
onrust.
In het begin donkere verkleuring van water: Dit wordt 
veroorzaakt door het vrijkomen van actieve kool. Laat 
stromen totdat water helder wordt.

Nadat de cartridge is geplaatst, wordt het toevoerwater 
door de gejodeerde harslaag van de cartridge geleid, 
en zuivert het water dat wordt aangevoerd door het 
tandheelkundige instrument. Om te zorgen voor een 
voortdurende jodiumafgifte binnen de buizen van de 
tandheelkundige apparatuur, installeert u een nieuwe 
cartridge onmiddellijk na het verwijderen van de gebruikte 
cartridge. De cartridge moet op zijn plaats blijven wanneer 
de tandheelkundige behandelunit niet wordt gebruikt 
(weekenden, vakanties, etc).
Naleving van de CDC/ADA-richtlijnen voor aseptische 
procedures, met inbegrip van 2 minuten spoelen in de 
ochtend, 20-30 seconden spoelen tussen twee patiënten 
en sterilisatie van handinstrumenten, moet worden 
voortgezet na de installatie van de cartridge. 
De fles in waterflessystemen moet elke avond geleegd 
worden en ondersteboven drogen. Veeg indien gewenst 
de onderkant van de cartridge droog met een schone 
papieren doek. Vul elke ochtend met vers water vóór het 
eerste gebruik.

Zie onderstaande grafiek voor voorgesteld gebruik op 
basis van cartridge.
VERVANGING: Gebruik jodiumteststroken om prestaties 
te controleren. Indien het jodiumafgifteniveau lager wordt 
dan 0,5 ppm, verwissel dan de cartridge. Zie onderstaande 
grafiek voor voorgestelde verwisselperioden. Volg 
installatieaanwijzingen om cartridge te vervangen. 
Verwijder de gebruikte cartridge en installeer de nieuwe 
DENTAPURE cartridge. Bedien het tandheelkundige 
instrument om de stroom te controleren en te kijken 
of de unit klaar is voor gebruik. Plaats een nieuwe 
wateraftekenlijst. Voer de oude cartridge af volgens 
de afvoeraanwijzingen. Sluit de watertoevoer aan de 
tandheelkundige behandelunit af wanneer deze niet in 
gebruik is.

VRAGEN OF OPMERKINGEN? Bezoek onze website op www.DentaPure.com, e-mail: crosstex@crosstex.com of bel ons via 1-631-582-6777.

DENTAPURE is een handelsmerk van Crosstex International.

©2015 Crosstex International. 
CTXTEXDPI-IFU-Dutch   Herz. 1 - 9/15

Onderzoek wijst uit dat waterboilers een bron van verhoogde biologische verontreiniging kunnen zijn. 
Voor optimale biologische zuiverheid raadt DENTAPURE aan geen waterboilers te gebruiken.

OPMERKING: Als de unit een spuugbak en bekervuller heeft, omzeil deze dan door een “T” koppeling te 
gebruiken op de toevoerlijn vóór de waterfles.

Productgebruik, Vervanging, Opslag, Afvoer en Probleemoplossing

Crosstex International
10 Ranick Road, Hauppauge, NY 11788
Telefoon: +1 (631) 582-6777 | Fax: +1 (631) 582-1726

Tabel voorgesteld gebruik

DENTAPURE Unit formaat Indien watergebruik wordt 
bijgehouden

Indien watergebruik NIET wordt 
bijgehouden

Indien jodiumgehalte wordt 
bewaakt

DPI40B 40 liter 60 kalenderdagen Verwissel wanneer jodiumafgifte 
lager wordt dan 0,5 ppm

DPI365M & DPI365B 240 liter 365 kalenderdagen




