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Engångsspetsar 
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Infektionsförebyggande 
VARIANTER 
RISKONTROL-spetsarna finns i följande varianter: 
• Classic: ask med 250 icke-sterila spetsar (färger: blå, grön, vit, gul, rosa). 
• Sterile: ask med 100 spetsar i individuella blisterförpackningar, steriliserade med etylenoxid (färger: blå, grön, vit). 
• Total Protec: ask med 100 icke-sterila spetsar med plasthylsor (färger: blå, vit). 
• Art: ask med 250 icke-sterila spetsar, smaksatta (mandarin, lakrits, anis, svart vinbär) och i färg (orange, grå, grön, mörklila). 
 
SAMMANSÄTTNING 
RISKONTROL-spetsarna är helt och hållet tillverkade i återvinningsbar plast av livsmedelskvalitet. Detta material är miljövänligt 
och förorenar inte vid förbränning. Färgämnena är av livsmedelskvalitet. 
Smakerna som används i ”Art”-varianten är också av livsmedelskvalitet. 
 
EGENSKAPER 
• 100 % hygieniska • 100 % torr luft • 100 % ergonomiska • 100 % ekologiska • 100 % universal 
RISKONTROL-spetsarna är avsedda för engångsanvändning och har rundade ändar för bästa patientkomfort. Eftersom spetsarna 
används endast en gång elimineras risken för såväl direkt- och korskontamination som mikrobiell tillväxt i enhetens luft- och 
vattenkretsar. Med RISKONTROL skyddas både du och dina patienter. I RISKONTROL-sortimentet ingår nästan 70 olika adaptrar för 
att utrusta 145 typer av instrumentsystem. Adaptern, tillverkad i anodiserat aluminium eller resin, skruvas eller kläms enkelt fast 
på enhetens blästerspets. Adaptern kan sitta kvar permanent. Du behöver bara byta spetsarna mellan varje patient. Adaptrarna 
levereras med två skyddande hylsor och, beroende på typ, med en utbytbar O-ring för att säkerställa att blästerspetsen fungerar 
optimalt. 
Multifunktionssprutan är det mest använda instrumentet: den är en ständig riskfaktor när det gäller direktkontaminering och 
korskontaminering. Beroende på vilken enhet du använder kan det hända att blästerspetsen inte går att sterilisera med autoklav 
eller på annat sätt, till skillnad från turbiner, vinkelstycken osv. Utan engångsspetsar är luft-/vattenblästern den svaga länken i 
den septiska kedjan i tandläkarmottagningen. 
Engångsspetsen bidrar också till att mikrobiell tillväxt i enhetens vatten- och luftkretsar förhindras, och på så sätt uppfylls de 
mest stränga hygienkraven. 
 
INDIKATION 
I det unika systemet, patenterat i stort sett över hela världen, styr två oberoende rör luft och vatten från blästern till spetsens 
yttersta del, så att helt torr luft utan något spår av fukt garanteras: detta är nödvändigt vid cementering och allt arbete som 
kräver en helt torr yta. 
Denna produkt kan användas riskfritt för gravida och ammande kvinnor. 
 

FÖRSIKTIGHET VID ANVÄNDNING 
Engångsprodukt: risk att patienter kontamineras om produkten återanvänds. 

 

ANVÄNDARINSTRUKTIONER 

RISKONTROL-spetsarna är enkla att montera: tryck helt enkelt fast spetsen på blästerspetsens adapter. Du tar bort spetsen genom 

att vrida och dra loss den. RISKONTROL-spetsar är flexibla och böjbara; de är gjorda av plast som inte återgår till sin ursprungliga 

form. De gör det möjligt att nå de mest svåråtkomliga delarna av munnen samtidigt som de tillgodoser sprutning av hög kvalitet. 

Spetsarna, som är gjorda av plast, är icke-ledande, vilket förhindrar värmeöverföring mellan spetsen och tanden. Använder du 

RISKONTROL-spetsar undviker du långvarig, ansträngande och osäker hantering vid rengöring, sanering och sterilisation av 

luft/vatten-blästersprutor. 
 

FÖRVARING 

Förvara på en torr plats (Sterile från Riskontrol). 
Förvara på avstånd från värme och ljuskällor (Art från Riskontrol). 
 
AVFALLSHANTERING 
Återvinn eller kassera i enlighet med aktuell lagstiftning, helst via ordinarie sophämtning eller ett godkänt företag. Släng inte 
spetsarna i naturen. 
 
Professionell tandvårdsprodukt.  
Klassificering enligt Direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter 
Medicinsk utrustning klass I (Classic, Total Protec, Art) 

 
 

Medicinsk utrustning klass I s (Sterile) 
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