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Krachtens de Federal Insecticide, 
Fungicide, and Rodenticide Act, 
als gewijzigd, voor het 
bestrijdingsmiddel dat onder EPA 
Reg. Nr. 83315-2 



{Nee tegen recensent: De taal in [ haakjes] is optioneel.} 
 

 

Sterisil Tandheelkundige Water Microbiologische Patroon 
[Alternatieve Merknaam: Sterisil Stro] 

 
[Alles-in-één] Tandheelkundige Water Microbiologische Patroon 

 
Sterisil Tandheelkundige Water Microbiological Cartridges zijn geformuleerd en klinisch bewezen te doden 
geurveroorzakende bacteriën, onderhouden tandheelkundige eenheid water lijn effluent > 10 CFU / ml, schoon 
tandheelkundige eenheid waterlijnen en onderhouden zilver ion gebaseerde antimicrobiële leidingen. In de 
waterinstallatie van de tandheelkundige eenheid moet continu behandeld water aanwezig zijn. 
 
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK Alleen geselecteerde informatie is op de verpakking van de 
patroon aanwezig 

Actief bestanddeel Zilver* 17.5 
Inerte bestanddelen 82.5 
Totaal 100.0 

*gebonden aan waterstof in de vorm van gelvormige kationenwisselaarhars met een zwak zuur 
 

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN 
VOORZICHTIG 

 
VOORZORGSMAATREGELEN 
GEVAREN VOOR MENS EN HUISDIER VOORZICHTIG In het geval van een breuk van de patroon contact met de zilver 
ionenwisselaar hars die oog-en huidirritatie kan veroorzaken te vermijden. Vermijd direct contact met de huid en kleding 
van de ogen Was grondig met water en zeep na het hanteren en voordat u pruimgom drinkt met tabak of het toilet 
gebruikt. Verontreinigde kleding verwijderen en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Als de patroon breekt, doe 
dan vuil in een verzegelde plastic zak en doe het in de prullenbak. 

 
EERSTE HULP 

Indien in Ogen Oog open houden en langzaam en voorzichtig met water afspoelen 15 tot 20 minuten Contactlenzen 
verwijderen als na de eerste vijf minuten aanwezig zijn en vervolgens verder spoelen. 

Indien op huid Verontreinigde kleding uittrekken. Spoel de huid onmiddellijk af met veel water gedurende 15-20 
minuten. Bel een gifcontrolecentrum of arts voor behandeladvies. 

 
MILIEURISICO’S Zilver is giftig voor vissen en ongewervelde waterdieren 
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OPSLAG EN VERWIJDERING 
Besmet water, levensmiddelen, diervoeders of diervoeders niet door opslag of verwijdering. 
OPSLAG 
Op een koele, droge plaats buiten direct zonlicht bewaren. 
PESTICIDENVERWIJDERING 
Wikkel de cartridge veilig in de krant en gooi hem weg in de prullenbak of bied hem aan voor recycling, indien 
beschikbaar. Sterisil biedt een recyclingprogramma voor de antimicrobiële hars en moedigt gebruikers aan om deel 
te nemen aan Sterisils vrijwillige inspanningen voor een groenere toekomst. 
CONTAINERAFHANDELING 
Lege verpakking in afval gooien. 
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GEBRUIKSAANWIJZINGEN 
[Zie de ommezijde van dit blad] 

 
EPA Reg. Nr. 83315-2 
EPA Est. Nr. 83315-CO-001 

 
Sterisil Inc. 
835 S Hwy 105 Suite D 
Palmer Lake CO 80133 

 
+1 719 622 7200 of online op Sterisil.com 

 

Octrooi nr. 6 991 736 
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 

 
EERSTE MONTAGE 
Sterisil® Stro Patroonmodellen: 
[Bevestig de cartridge aan de bijgeleverde nieuwe 6,3 mm (1/4") aanzuigslang. Knip de aanzuigslang op de juiste lengte 
af, zodat het patroon naar de bodem van de fles uitsteekt. 

 
*Gebruik alleen de Sterisil® Stro 90m of 365m voor huishoudelijk water met meer dan 100 ppm Total opgeloste 

vaste stoffen.] OF 

Snijd de bestaande aanzuigslang op de juiste lengte zodat deze, wanneer de Stro patroon is bevestigd, binnen 6,3 mm 
(¼”) van de onderkant van de fles uitsteekt. Plaats de bijgeleverde stang op het uiteinde van de aanzuigslang. Verwijder 
de krimpfolie van het stro en draai de oranje kap aan de bovenkant van het stro eraf. Houd de stang stevig vast en draai 
de patroon tegen de wijzers van de klok in op de stang. 

 
*Gebruik alleen de Sterisil Stro S90m of S365m voor gemeentelijk water met meer dan 100 ppm totaal opgeloste vaste 
stoffen.] 

 
Sterisil® patroon- en systeemmodellen: 
Sluit de patroon aan op de inkomende drinkwatertoevoer van de tandheelkundige eenheid door de patroon in te brengen 
in een klepkopbehuizing met schroefdraad of een 6,3 mm (¼”) schroefdraadaansluiting als de patroon een inline versie is. 

 
AANVANKELIJKE BEHANDELING 
Alle patroonmodellen 
Sterisil® tandheelkundige water-microbiologische cartridges zijn ontworpen om automatisch een "schok"-behandeling te 
produceren na de eerste aansluiting en behandeling van tandheelkundig water. Voer alle lijnen uit die aan de 
tandheelkundige eenheden zijn bevestigd totdat er blauwe kleur verschijnt die de lijnen verlaat. Laat lijnen minimaal 8 
uur ongebruikt. 

 
Voor het gebruik van de tandheelkundige eenheid spoelen tandleidingen tot blauwe kleur verdwijnt (ongeveer 4 oz). 
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ONDERHOUDSBEHANDELING 
Sterisil® Stro Patroonmodellen: 
Vul de onafhankelijke waterfles met gedestilleerd of gedeïoniseerd water. Het tandheelkundige water wordt 
automatisch behandeld terwijl het door het patroon stroomt. Vervang de cartridge volgens het patrooncapaciteit & 
vervangingsschema. 

 
Sterisil® patroon- en systeemmodellen: 
Het tandheelkundige water wordt automatisch behandeld terwijl het door het patroon stroomt. 

 
Vervang de Sterisil® -patroon na 1 jaar of wanneer het totaal gehalte aan Totaal opgeloste vaste stoffen (TDS) in 
het behandelde water hoger is dan 10 ppm, indien dit eerder is. 

 
Vervang de Sterisil® systeempatroon op het nominale behandelde volume. 

 
Patrooncapaciteit & Vervangingsschema. 

Onderdeelnr. 
patroon/REF-stro. 

Netto-
inhoud(cc) 

Voorgestelde 
Patroon/Capaciteit 

Stro 

Patroon/Stro 
vervanging 

 

Stro (S#, V2#) 
90 4 60 L 90 dagen 

365 8 240 L 1 jaar 
90m 4 60 L 90 dagen 

365m 8 240 L 1 jaar 
*m – gebruikt met gemeentelijke waterbron 

 

Patroon (C#) 
10 8 240 L Alle patroon: 10 

ppm TDS in 
gezuiverd water of 
1 jaar, wat altijd op 
de eerste plaats 
komt. 

20 8 240 L 
8 8 240 L 
7i 8 240 L 
3i 8 240 L 
9i 8 240 L 
6i 8 240 L 

*i – inline patroon 
 

Systeem (BP#) 
1 12 1.000 L  

 
Vervangen 
bij 
nominaal 
vermogen 

3 100 3.000 L 
7 233 7.000 L 

10 333 10.000 L 
1T 1000 30.000 L 
2T 2000 60.000 L 



{Nee tegen recensent: De taal in [ haakjes] is optioneel.} 

Sterisil Tandheelkundige Water Microbiologische Patroon (83315-2) 
Sterisil, Inc. Amendement - 18 november 

2016, etiketversie (5), 12 mei 2017 
4 van 6 

 

 

 

Ga naar de Sterisil-website [voor hulp bij het selecteren van de juiste cartridge] [om toegang te krijgen tot de 
CARTRIDGE CALCULATOR voor hulp bij het selecteren van de grootte van de patroon die het beste bij uw kantoor 
past] [https://www.sterisil.com/cartridge- calculator]. 

 

GARANTIEVERKLARING 
De gebruiksaanwijzing van dit product wordt adequaat geacht en moet zorgvuldig worden opgevolgd; het is 
onmogelijk alle risico's die inherent zijn aan het gebruik van dit product uit te sluiten. STERISIL® garandeert 
dat de STERISIL® producten vrij zijn van defecten in onderdelen, materialen, productie of arbeid gedurende 
de beoordeelde periode nadat het product in gebruik is genomen door de eindgebruiker vanaf de datum van 
aankoop. Indien vervanging gerechtvaardigd is, zullen de kosten naar rato worden bepaald. 

 
In de mate dat dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, worden de aan u verkochte producten 
geleverd "zoals ze zijn" door STERISIL®. De fabrikant en de verkoper zijn enkel onderworpen aan de eventuele 
garanties van de fabrikant die vermeld staan op het etiket van het aan u verkochte product. Behalve indien dit 
label dit garandeert, geeft STERISIL®, de fabrikant of de verkoper geen garanties, garanties of verklaringen van 
welke aard dan ook aan de koper of de gebruiker, expliciet of impliciet, of door gebruik te maken van de handel, 
wettelijk of anderszins, met betrekking tot het verkochte product of het gebruik van het product, met inbegrip 
van, maar niet beperkt tot, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik, of geschiktheid 
van het product voor een bepaald handelsverbruik. Voor zover dit in overeenstemming is met de toepasselijke 
wetgeving, is het exclusieve rechtsmiddel van de Koper of de gebruiker en STERISIL® , de totale aansprakelijkheid 
van de fabrikant of de verkoper beperkt tot schade die de kosten van het product niet overstijgt. Geen enkele 
agent of werknemer van STERISIL® , of de verkoper is bevoegd om de voorwaarden van deze garantie disclaimer 
of het etiket van het product te wijzigen of een presentatie of aanbeveling te maken die afwijkt van het etiket 
van dit product. 

 
Voor zover dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, zijn STERISIL®, de fabrikant of de 
verkoper niet aansprakelijk voor gevolgschade, speciale of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik, 
de behandeling, de toepassing, de opslag of de vervreemding van dit product of voor schade in de aard van de 
boetes, en de koper en de gebruiker zien af van elk recht dat zij op dergelijke schade kunnen doen gelden. 

 
AANVULLENDE GEBRUIKSINSTRUCTIES 

 
 
 
 

http://www.sterisil.com/cartridge-
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De Sterisil Stro wordt geleverd met een Luer Lock. De correcte montage van het luerslot is in de diagrammen 
weergegeven. Het is belangrijk dat u de bestaande aanzuigslang op de juiste lengte knipt, zodat de onderkant van de 
Sterisil Stro ten minste 1/4" van de onderkant van de fles is.

Om Luer Lock te installeren 
 
1) Steek het prikkeleinde van de fitting in de voorgesneden aanzuigslang. 
2) Steek het brede uiteinde van de fitting in Sterisil Stro.       

    3) Draai de Sterisil Stro naar rechts om een verbinding te maken. Hand vastdraaien tot de verbinding goed 
vastzit.          

 
Sterisil Stro losmaken 

 
1) Draai naar links om te verwijderen. 
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Het wordt aanbevolen om een Sterisil Antimicrobial Bottle™ [alternatieve merknaam] te gebruiken: BioFree® fles] en 
reinig uw fles één keer per jaar met een Citrisil™ schoktablet om de antimicrobiële werking te behouden. Als u geen 
sterisil Antimicrobiële fles™ hebt gekocht [alternatieve merknaam: BioFree® Bottle] wij raden u aan uw flessen één keer 
per maand schoon te maken met een Citrisil™ Shock-tablet om de groei van eventuele micro-organismen te remmen. 

 
VOOR OPTIMALE STROPERFORMANTIE: Het bronwater voor de S90/S365 moet 100 ppm of minder lezen op een TDS-
meter (Totaal opgeloste vaste stoffen). Het bronwater voor S90m/ S365m moet meer dan 100 ppm, maar niet meer 
dan 250 ppm, aflezen op een TDS-meter (Totaal opgeloste vaste stoffen). Als het bronwater op een TDS-meter (Totaal 
opgeloste vaste stoffen) groter is dan 250 ppm, gebruik dan gedestilleerd water met stro. 

 
[AANVULLENDE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOORTGEZET:] 

 
ATTENTIE! GARANTIE VERVALT INDIEN NIET GEREGISTREERD BINNEN 2 WEKEN NA INSTALLATIE! 

GA NAAR WWW.STERISIL.COM/WARRANTY OF CALL +1 719-622-7200 
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	VOORZICHTIG

