
SenSafe® Iodine Teststrippen
Gebruiksaanwijzing
DentaPure® Cartridge Modellen:
DP365B, DP40B EN DP365M

Werkwijze met de teststrip:
1.  Spoel gedurende twee minuten alle tandheelkundige leidingen door. 
2.  Verwijder de punt van de lucht / waterspuit 
3.  Verwijder een teststrip van de fles en verzegel de fles om de andere teststrippen fris te houden. 
4.  Neem een sample van 20 ml door het bekertje schuin in het water te houden en het water continu door 

het bekertje te laten lopen, om turbulentie van het water te voorkomen (het is oké om een plastic bekertje 
te gebruiken).

Let op: 
Deze teststrips mogen alleen worden gebruikt om het aanwezige JODIUM 
niveau in een waterleiding van een tandheelkundige praktijk vast te stellen 
en mogen niet worden gebruikt om de aanwezigheid van kolonievormende 
eenheden te meten. Crosstex raadt aan om het joidumniveau elke 11 maanden 
te meten, of wanneer u 240 liter water heeft gebruikt, om er zeker van te zijn 
dat de uitvoer van jodium niet onder de 0,5 ppm komt - in het bijzonder als 
u een hele drukke praktijk heeft.

Een sample nemen van 20ml

Luchtwaterspuit 
met punt 
verwijderd

Schuingehou-
den bekertje

Laat water door de 

binnenkant van het 

bekertje lopen

Verwijder de punt 
van de waterspuit

Laat geen water lopen in een 
rechtgehouden bekertje

Clean Water. Clear Choice.™ 

888-276-7783
dentapure.com



5. Volg instructies van Methode A zoals vermeld op de fles met de teststrippen:

 a.  Dompel een teststrip 10 seconden in een watermonster bij een constante, lichte 
heen- en weerbeweging

 b.  Haal de strip uit het water en wacht 30 seconden 
 c.  Match de kleur die verschijnt in het kleine raampje van de teststrip met 

de overeenkomende kleurgrafiek van methode A met de PPM niveaus 
van 0,0PPM -5,0PPM. 

 i.  Voor beter overeenkomende kleuren vouwt u de ondergedompelde 
teststrip dubbel, zodat de raamkant van de strip naar buiten gericht is 
(zie afbeelding)

Jodium PPM niveau resultaten en impact op de DentaPure® cartridge:
•  Als de Jodiumdeeltjes per miljoen (ppm) onder de 0,5 worden afgelezen, neem alstublieft contact op met uw 

distributeur. De cartridge moet vervangen worden 

•  Wanneer de jodiumdeeltjes per miljoen (ppm) meer aangeven dan 0,5, kunt u het nog een week normaal gebruiken 
en dan de niveaus nog een keer controleren

Veel voorkomende fouten:
•  Het systeem niet door laten spoelen kan een fout-negatief resultaat opleveren (jodiumniveaus van onder de 1,0)

•  Water direct in het bekertje laten lopen zonder het schuin te houden kan ervoor zorgen dat de jodium verdwijnt, wat 
resulteert in een fout-negatief (jodiumniveaus onder de 1,0)

•  Matching de kleur van de achterkant van de teststrip inplaats van van het raampje kan een onduidelijke 
kleurmatch geven

•  Als u het flesje niet goed afsluit kan dit ervoor zorgen dat de teststrips preciezie verliezen na een tijd

VRAGEN OF OPMERKINGEN? 
Bezoek onze website via www.crosstex.com, e-mail: dentapuretechnical@crosstex.com

Niet a gevouwde teststrip Gevouwde strip met het raampje naar 
de buitenkant gericht

©
 2

01
7 

Cr
os

st
ex

 7
/2

6/
20

17
 C

TX
57

42
 H

er
z.

 0
  D

ut
ch

Dit is de achterkant van de strip. 
Zoek geen overeenkomende kleur vanaf deze kant.

Dit is de voorkant van de strip. 
Let erop dat het raampje zichtbaar is.
Dit is de correcte kant om naar een kleurmatch 
te zoeken.

DentaPure® en Clean water. Clear Choice™ zijn geregistreerde handelsmerken en handelsmerken van Crosstex International, Inc.
SenSafe® is een geregistreerd handelsmerk van Industrial Test Systems, Inc.


