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1. Introductie 
Gefeliciteerd met de aanschaf van het innovatieve PromiQ Instrumenthouder systeem. Het is met 
grote zorg gefabriceerd en voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen voor toepassing in de 
tandheelkunde.  

Het gepatenteerde Instrumenthouder systeem is vervaardigd van hoogwaardig Inox staal en bestand 
tegen de gangbare chemische reinigingsmiddelen. Door het gebruik zijn de instrumenten in uw 
reinigings- en desinfectiemachine zeer goed bereikbaar voor water en reinigingsvloeistoffen en bent 
u verzekerd van een optimale reiniging van uw instrumenten. 

2. Veiligheidsinformatie 
In deze handleiding wordt het gebruik van het systeem uitgelegd en vindt u informatie voor goed en 
veilig gebruik alsook onderhoud. Wij raden u dan ook aan deze handleiding volledig te lezen alvorens 
het systeem in gebruik te nemen.  

Het PromiQ Instrumenthouder systeem is gemaakt van metaal waarbij de randen zorgvuldig zijn 
afgewerkt om het gevaar van snijwonden tot een minimum te beperken. Ondeskundig gebruik dient 
echter te worden vermeden.  

Houd Instrumenthouders en Inzetdragers met twee handen vast middels de daarvoor bestemde 
handgrepen (zie figuur 1). 

Plaats instrumenten altijd op de juiste wijze in de Instrumenthouders: ze mogen niet aan onderzijde 
of zijkanten uitsteken. Zorg altijd dat voldoende ruimte tussen de instrumenten voorhanden blijft 
zodat de reinigings- en desinfectiemachine zijn werk naar behoren kan uitvoeren; instrumenten in te 
volle instrumenthouders worden anders wellicht niet schoon. 

Wees altijd voorzichtig met instrumenten die zijn voorzien van scherpe randen en/of punten. 

Let op:  na het reinigen- en desinfecteren in de machine zullen de Instrumentdragers en 
Instrumenthouders heet zijn. 

3. Uitpakken en controle 
Afhankelijk van uw bestelling zult u één of  meerdere van onderstaande artikelen aantreffen. 
Controleer de levering eerst op volledigheid en juistheid.  

• Handleiding 
• Instrumenthouder (zie figuur 2) 
• Inzetdrager (zie figuur 3) 
• Afloopstuk (zie figuur 4) 

Bij uw bestelling treft u altijd tenminste één exemplaar van de actuele handleiding aan. Indien van 
toepassing zal de handleiding worden aangepast of uitgebreid. Controleer daarom onze website voor 
eventuele nieuwe versies.  

De productie vindt met de grootste zorg plaatst. PromiQ stelt hoge eisen en op meerdere plaatsen 
worden kwaliteitscontroles uitgevoerd. Desalniettemin kunnen ongeregeldheden of beschadigingen 
nooit volledig worden uitgesloten. Controleer daarom alle artikelen. Meldt eventuele constateringen 
direct aan de leverancier zodat het artikel snel kan worden vervangen of gerepareerd. Neem het 
artikel niet in gebruik. 
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4. Het Instrumenthouder systeem 
Het systeem bestaat uit Instrumenthouders waarin de instrumenten worden geplaatst. Maximaal vijf 
Instrumenthouders worden in een Inzetdrager geplaatst. In de gangbare reinigings- en 
desinfectiemachines met twee rekken, kunnen vijf Inzetdragers in een leeg onderrek worden 
geplaatst, en vier in een leeg bovenrek.  

Afhankelijk van de behoefte zullen verschillende Instrumenthouders worden toegepast. De meest 
gebruikte vorm is de Instrumenthouder PM120.S9 die is voorzien van een drievaksvork en korfinzet. 
Deze houder is geschikt voor de plaatsing van één mosquito tang en naaldvoerder en meerdere 
andere tangen alsook instrumenten zoals pincet, spiegel en sonde. Deze laatste instrumenten 
worden geplaatst in de korfinzet.  

PromiQ levert ook andere Instrumenthouders, bijvoorbeeld bestemd voor alleen tangen of voor een 
grotere hoeveelheid pincetten, bracketpincetten, spiegels en sondes.  

In elk rek van de reinigings- en desinfectiemachine dient één afloopstuk te worden gelegd voor een 
goede afwatering van waterdruppels en/of reinigingsvloeistoffen op de Inzetdrager(s) en 
Instrumenthouder(s). 

5. Gebruik 

5.1. Voorbereiding 
Alvorens het systeem in gebruik te nemen, dienen alle artikelen te worden gereinigd in uw reinigings- 
en desinfectiemachine. Plaats géén instrumenten in de Instrumenthouders en gebruik uw gangbare 
reinigingsmiddelen alsook het standaard reinigings- en desinfectieprogramma.  

Neem één afloopstuk voor elk rek waarop Inzetdragers zullen worden geplaatst. Het afloopstuk wordt 
achteraan en parallel aan de achterzijde van de machine los in het rek gelegd.  

De Instrumenthouders zijn voorzien van twee handgrepen en zodanig geconstrueerd dat de ruimte in 
de machine maximaal wordt gebruikt. Plaats de Instrumenthouders met de handgrepen naar de 
zijkant in de Inzetdragers. Vervolgens worden de Inzetdragers in de machine geplaatst. 

Schakel de machine in en start het reinigings- en desinfectieprogramma. Wanneer het programma 
geheel is afgerond en de inhoud is afgekoeld, kan de machine ontladen.  

Na deze éénmalige reiniging zijn de Instrumenthouders en Inzetdragers schoon en gereed voor 
gebruik. 

5.2. Regulier gebruik  
In de meeste gevallen zal het PromiQ Instrumenthouder systeem deel uitmaken van een vaste 
routing of werkwijze zoals bijvoorbeeld weergegeven in figuur 5. 

De schone instrumenten worden in de Instrumenthouders geplaatst die vervolgens in een 
opbergplaats afgesloten en stofvrij worden opgeslagen. Elke Instrumenthouder bevat een complete 
set instrumenten benodigd voor één patiënt.  

Voor aanvang van een behandeling zal de werkplek worden voorbereid en de benodigde 
Instrumenthouder met instrumenten gereed worden gezet. Tijdens de behandeling worden de 
instrumenten gebruikt en teruggeplaatst in de Instrumenthouder. Na beëindiging van de behandeling 
wordt de Instrumenthouder met gebruikte instrumenten geplaatst in een Inzetdrager die zich elders 
bevindt. 

Volle Inzetdragers worden in de reinigings- en desinfectiemachine geplaatst. Schakel de machine in 
en start het reinigings- en desinfectieprogramma. Wanneer de machine niet over een drooginrichting 
beschikt, dient de machine ná afloop van het programma gedurende circa 1 minuut te worden 
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geopend zodat de vochtige lucht kan ontsnappen. Laat hierna de machine met gesloten deur circa 15 
minuten uitdampen. Daarna kan de machine worden ontladen. 

De Inzetdragers met schone Instrumenthouders en instrumenten worden visueel gecontroleerd en 
vervolgens teruggezet in de opbergplaats. 

Instrumenthouders dienen vanwege stabiliteit en veiligheid altijd in een Inzetdrager in de machine te 
worden geplaatst. Bovendien hebben reinigingsmiddelen en water goede toegang tot de 
instrumenten. 

5.3. Onderhoud 
Het normale gebruik voorziet ruimschoots in een goede reiniging zodat het PromiQ Instrumenthouder 
systeem géén speciaal onderhoud behoeft. Door gebruik kunnen kleine krassen en/of oneffenheden 
in het oppervlak ontstaan. Deze hebben geen nadelige invloed op de werking en het gebruik. 

Wel wordt geadviseerd het systeem periodiek visueel te controleren op beschadigingen, loszittende 
onderdelen of ontbrekende voetjes aan de onderzijde. Indien nodig dient het betreffende artikel te 
worden gerepareerd of vervangen. 

5.4. Smeren van instrumenten 
Tangen die zijn geplaatst op de PromiQ Instrumenthouder worden automatisch geopend om een 
goede reiniging te bevorderen. Omdat de tangen regelmatig moeten worden gesmeerd, kunnen de 
tangen ná reiniging in de machine in deze geopende toestand eenvoudig en doeltreffend worden 
gesmeerd. Voor gebruik van de juiste smeermiddelen wordt verwezen naar de leverancier van de 
tangen. 

5.5. Milieu 
Wanneer (delen van) het PromiQ Instrumenthouder systeem na verloop van tijd aan vervanging toe 
zijn, geef deze dan niet mee met het huisvuil, maar zorg voor een milieuvriendelijke verwerking. 
Desgewenst zal PromiQ een passende recycling aanbieden.  

6. Garantievoorwaarden 
• Het PromiQ Instrumenthouder systeem is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd 

gedurende een periode van 24 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste 
koper. De garantie is overdraagbaar wanneer PromiQ vóór de verkoop wordt geïnformeerd over 
de overdracht alsook de nieuwe eigenaar. 

• Deze garantie dekt alle materiaal- en/of productiefouten vermits normaal en uitsluitend gebruikt 
in de praktijk van de tandheelkunde.  

• Niet onder de garantiebepalingen vallen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit 
onjuist of ondeskundig gebruik. Ook kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt wanneer 
de schade het gevolg is van bijvoorbeeld nalatig onderhoud, overbelasting, moedwillige 
beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig- of onoordeelkundig 
gebruik.  

• Alle verantwoordelijkheid voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik wordt 
afgewezen. 

• Reparatie en/of vervanging vindt in de regel uitsluitend plaats door PromiQ of één van haar 
officiële distributeurs. 

• De aanvaarding van claims onder garantie geeft niet per definitie aanleiding tot verlening van de 
garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van 
vervanging.  

• Artikelen die onder waarborg worden vervangen worden eigendom van PromiQ. 
• PromiQ behoudt zich het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet 

kan worden geverifieerd en/of duidelijk is dat het product niet door PromiQ danwel via een 
geautoriseerde distributeur is geleverd. 

• Om aanspraak te maken op garantie dient de aankoopfactuur te worden bewaard en op verzoek 
te worden overlegd. 
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7. Technische specificaties 
Instrumenthouder 

Doel Houder voor instrumenten 
Afmetingen 105 (d) x 87 (b) x 115 (h) mm incl. voetjes 
Gewicht 300 – 500 gram afhankelijk van het type 
Materiaal Hoogwaardig Inox 
Materiaal oppervlak Gematteerd 
Voetjes Silicone 
Vork Diverse vormen waaronder drievaks, enkelvaks en rastervork 
Inzetkorf Diverse vormen afhankelijk van het type 
Verwachte levensduur Afhankelijk van het gebruik tenminste 5 jaar 

 

Inzetdrager 

Doel Drager waarin Instrumenthouders worden geplaatst 
Afmetingen 465 (l) x 94 (b) x 109 (h) mm incl. voetjes 
Gewicht 815 gram 
Materiaal Hoogwaardig Inox 
Materiaal oppervlak Gematteerd 
Voetjes Silicone 
Verwachte levensduur Afhankelijk van het gebruik tenminste 5 jaar 

 

Afloopstuk 

Doel Aan één zijde opheffen van de Inzetdrager  
Afmetingen 470 (l) x 20 (z) mm 
Gewicht 216 gram 
Materiaal Hoogwaardig Inox 
Materiaal oppervlak Gematteerd 
Verwachte levensduur Afhankelijk van het gebruik tenminste 5 jaar 

 

Het PromiQ instrumenthouder systeem is gepatenteerd (Europees Patent Nr. 2594294) 
De technische specificaties kunnen licht afwijken en zonder voorafgaande melding worden aangepast.  
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8. Afbeeldingen 
 

Figuur 1 
Het PromiQ Instrumenthouder systeem 

 

  Figuur 2      Figuur 3       Figuur 4 
  Instrumenthouder            Instrumentdrager           Afloopstuk     

   

 Figuur 5   
 Voorbeeld routing
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Conformiteitsverklaring 
De CE-markering die op veel producten wordt aangetroffen, geeft aan dat het 
betreffende product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europe 
Economische Ruimte (EER: de Europese Unie plus Zwitserland, Liechtenstein, 
Noorwegen en IJsland). CE staat voor Conformité Européenne hetgeen betekent ‘in 
overeenstemming met de Europese regelgeving’. De procedures voor het 
aanbrengen van de CE-markering zijn gebaseerd op het EU-besluit 93/465/EEG dat vrij verkeer van 
personen en goederen nastreeft.  

De website van de New Approach Notified and Designated Organisations (NANDO) is een officieel 
instrument van de Europese Commissie en biedt een overzicht van de Europese Richtlijnen en 
Verordeningen die tot een CE-markering kunnen leiden. In het verleden werden producten die niet 
binnen enige CE-plichtige productcategorie vielen nogal eens van de CE-markering voorzien. 
Volgens de actuele regelgeving is dit echter niet (meer) toegestaan. Omdat het PromiQ 
Instrumentenhouder Systeem niet binnen enige CE-plichtige productcategorie valt, mag het niet van 
een CE-markering worden voorzien.  

Het PromiQ Instrumenthouder Systeem voldoet volledig aan het Warenwetbesluit Algemene 
Productveiligheid zoals opgesteld op 28 september 1993, gepubliceerd in de Staatscourant en in 
werking getreden op 29 juni 1994.  

9. Klantenservice 
Informatie over bestaande producten vindt op de website van de producent. Hier treft u ook 
informatie over nieuwe producten, aanvullingen en ontwikkelingen aan.  

PromiQ B.V. 
Poolsterstraat 27 
6133 VP  Sittard 
Email Info@PromiQ.com 
Website  www.PromiQ.com 
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Raadpleeg de website van de fabrikant www.promiq.com voor de meest recente versie evenals aanvullende informatie. 


