
Citrisil™ 
Tablet voor de beheersing van 
microbiële contaminanten in 

de tandheelkundige lijn 

Citrisil™ is speciaal samengesteld en klinisch 
bewezen: 

• Doodgeur veroorzakende bacteriën 
• Onderhoudt de waterlijn van de 

tandheelkundige eenheid afvalwater ≤ 10 
CFU/ml 

• Reinig de waterlijnen van het 
tandheelkundige apparaat 

• Handhaven van antimicrobiële stoffen op 
basis van zilverionen slang 

Citrisil wordt geformuleerd om ononderbroken 
te zijn aanwezig in de waterinstallatie van de 
tandheelkundige eenheid. 

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR 
TOEKOMSTIG GEBRUIK. Alleen geselecteerde 
informatie is die zich op de tabletverpakking 
bevinden. 

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN 
HOUDEN 

VOORZICHTIG 
actief bestanddeel Zilver.... 0.78% 
Inerte bestanddelen:…….….…99.22% 
Total:…………………….............100.00% 

 
VOORZORGSMAATREGELEN 

GEVAREN VOOR MENS EN HUISDIER 
VOORZICHTIG: Vaste tablet kan oog- en 
huidirritatie veroorzaken. Vermijd direct 
contact met ogen, huid en kleding. Was grondig 
met water en zeep na het hanteren en voor het 
eten, drinken, kauwgom, tabak of het gebruik 
van het toilet. 

MILIEURISICO'S 
Zilver is giftig voor vissen en water 
ongewervelden 

FYSISCH of CHEMISCH GEVAREN 
Het product reageert met sterke zuren of 
oxidatiemiddelen. 

 
 

GEBRUIKSAANWIJZINGEN 
HET IS EEN OVERTREDING VAN DE 
FEDERALE WETGEVING OM DIT PRODUCT 
TE GEBRUIKEN OP EEN MANIER DIE NIET IN 
OVEREENSTEMMING IS MET DE 
ETIKETTERING. 

 
Gebruik Citrisil™ schok voor regelmatig 
gebruik van Citrisil™ tabletten: 
1. Leeg het water uit de fles. 
2. Druk oranje Citrisil Schok tablet in 

fles. 
3. Voeg 177 ml toe. (6 fl.oz.) van warm 

gedestilleerd water. 
4. Wacht 60 seconden tot de tablet volledig is 

wegsmelten. 
5. Wervel oranje schokoplossing om de 

binnenkant van de fles te reinigen en te 
desinfecteren. 

6. Sluit de fles aan op de tandheelkundige 
eenheid en laat de lijnen lopen tot de 
oranje kleur verschijnt. 

7. Laat de lijnen 's nachts in. 
8. Volgende dag oranje schok leeg 

oplossing op fles. 
9. Voor het eerste gebruik van Citrisil Shock 

herhaalt u stap 1 tot 8 twee keer extra om 
bestaande bacteriën die geurtjes 
veroorzaken uit te roeien. (extra Citrisil™ 
Shock tabletten zijn apart verkrijgbaar). 

Gebruik daarna Citrisil™ Shock bij elke nieuwe 
doos Citrisil™ of maandelijks, afhankelijk van 
wat het eerst komt. 

Regelmatig gebruik van alle Citrisil™ 90 mg 
tabletten 
(0,7 - 1 liter flessen): 
10. Voeg 1 tablet toe in een leeg 0,7 liter 

(24 fl.oz.) of 1 liter (34 fl.oz.) water. 
fles door de tablet door de blisterverpakking 
rechtstreeks in de fles te persen (voeg 2 
tabletten toe voor 2 liter (68 fl.oz.) flessen). 

11. Vul de fles met gedestilleerd of gezuiverd 
leidingwater*, wacht 60 seconden tot de 
tablet(en) is (zijn) opgelost, sluit de fles aan 
op de tandheelkundige eenheid. 

12. Als u net de Citrisil™ Shock 
behandeling hebt voltooid, moet u 
waterlijnen zuiveren totdat de oranje 
kleur verdwijnt. 

13. Beginnen met patiëntenzorg 
14. Als de fles leeg is, herhaal dan de stappen 

10 tot en met 11. 

Regelmatig gebruik van alle Citrisil™ 180 mg 
tabletten 
(2 liter flessen): 
15. Doe 1 tablet in een lege waterfles van 1,5 l 

(51 fl. oz.) of 2 liter (68 fl. oz.). 

ALTERNATIEVE FORMULERING 
Gebruik voor een eenvoudige visuele naleving 
de alternatieve CitriSil Blue tablet, die een 
lichtblauwe kleur geeft in het behandelde 
water. 

OPMERKING: Test het niveau van de 
uitgangswaterbacterie na de inbedrijfstelling 
en met de juiste tussenpozen op basis van de 
resultaten. Klinische monitoring van 
bacteriegehaltes kan ervoor zorgen dat 
procedures correct worden uitgevoerd en 
effectief zijn. Neem contact op met Sterisil 
voor hulp bij het in-kantoor of onafhankelijke 
derde partij testen van het water. 

Citrisil mag 's nachts en gedurende langere 
perioden, tot twee weken, in de waterlopen 
achterblijven. Het is niet 
noodzakelijk om de leidingen aan het einde 
van elke dag te reinigen. 

*Als u echter leidingwater gebruikt, moet u 
de fles één keer per week spoelen en legen 
om eventueel achtergebleven 
verontreinigingen uit het leidingwater te 
verwijderen. 

OPSLAG EN VERWIJDERING 

OPSLAG  
Op een koele, droge plaats buiten direct 
zonlicht bewaren. Verontreinig water, 
voedsel of diervoeder niet door opslag of 
verwijdering. 

VERWIJDERING VAN ONGEBRUIKT 
PRODUCT 
Verpakking legen door product te gebruiken 
volgens de aanwijzingen op het etiket. 

CONTAINERVERWIJDERING 
Niet-hervulbare verpakking. Deze container 
mag niet opnieuw worden gebruikt. Gooi het 
lege foliezakje weg in de prullenbak. 

GARANTIEVERKLARING 
Blootstelling aan vocht kan het bruisend 
vermogen van de tablet verminderen. 
Blootstelling aan direct licht kan ervoor zorgen 
dat de tablet van kleur verandert. 

Netto-inhoud: 
1 Citrisil™ Schoktablet 
20 Citrisil™ Onderhoudstablets 
(uitgezonderd Part# ECS-10 = 10 
Schoktablets) 
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door tablet door blister te drukken 
verpakking direct in de fles. 

16. Als u net de Citrisil Shock 
behandeling hebt voltooid, moet u 
waterlijnen zuiveren totdat de 
oranje kleur verdwijnt. 

17. Beginnen met patiëntenzorg. 
18. Als de fles leeg is, herhaal dan de stappen 

15 tot en met 17. 

Palmer Lake, CO 80133 
+ 1 719 622 7200 

USEPA Registratienummer 83315-1 
USEPA Est. Nr. 83316-CO-001 
Octrooi nr. 6.991.736 

0120 
 
 
 

 
GP20000-DU.A 


	Tablet voor de beheersing van microbiële contaminanten in de tandheelkundige lijn
	VOORZORGSMAATREGELEN
	GEVAREN VOOR MENS EN HUISDIER
	MILIEURISICO'S
	FYSISCH of CHEMISCH GEVAREN
	Gebruik Citrisil™ schok voor regelmatig gebruik van Citrisil™ tabletten:
	Regelmatig gebruik van alle Citrisil™ 90 mg tabletten
	Regelmatig gebruik van alle Citrisil™ 180 mg tabletten
	ALTERNATIEVE FORMULERING

	OPSLAG EN VERWIJDERING
	OPSLAG
	VERWIJDERING VAN ONGEBRUIKT PRODUCT
	CONTAINERVERWIJDERING
	GARANTIEVERKLARING
	USEPA Registratienummer 83315-1 USEPA Est. Nr. 83316-CO-001


