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PRIKACCIDENT: 
EEN SIGNIFICANT
RISICO
De Wereldgezondheidsorganisatie schatte in  
dat van de 35 miljoen gezondheids werkers jaar
lijks 3 miljoen mensen wegens een prikaccident  
blootgesteld worden aan ziekte verwekkers die 
via het bloed worden overgedragen.*

WETGEVING
Veel gezondheidsinstellingen hebben een 
wetgeving ter preventie van prikaccidenten 
ingevoerd die de toepassing van veiligheids
procedures, het gebruik van veiligheids
voorzieningen en het verbod op recappen 
vereist.

KOSTEN 
De kosten voor een gezondheidsinstelling 
in geval van een prikaccident zijn ongeveer  
€ 632 (tussen € 168 en € 1.430).**

GEZONDHEID 
Ongeveer 40% van de HBV en HCV 
infecties en 2,5% van de HIVinfecties  
van gezondheidswerkers zijn te wijten  
aan beroepsmatige blootstelling aan 
scherpe voorwerpen.*

* WHO, The world health report 2002 – Reducing Risks, Promoting Healthy Life,2002
** Mannocci A, De Carli G, Di Bari V, et al. How Much do Needlestick Injuries Cost? A Systematic Review of the Economic Evaluations of Needlestick and Sharps Injuries Among 
Healthcare Personnel. Infect Control Hosp Epidemiol. 2016;37(6):635–646. doi:10.1017/ice.2016.48



EEN INTUÏTIEF 
NIEUW  
GEPATENTEERD 
DESIGN
Slechts 2 stappen zijn voldoende 
voor een veilige montage

Een beveiligd slot

Breng de pinnen van het 
handvat in de inkepingen 
van de cilinder aan

Draai de vingergrip  
om deze te sluiten

Vind de belangrijkste details in de gebruiksaanwijzing



VEILIG & EENVOUDIG
> Beschermt u en uw personeel tegen prikaccidenten
> Voldoet aan de laatste regelgeving
> Intuïtief systeem
> Verkrijgbaar met steriel wegwerphandvat  
 of met steriliseerbaar handvat

Twee verschillende posities:
eerste houdpositie (omkeerbaar)
definitieve sluitpositie (onomkeerbaar)

Schuivende 
beschermende huls: 
bescherming tegen prikaccidenten

Passieve of actieve aspiratie: 
veiligheid voor de patiënt

Transparante beschermhoes:  
aspiratie is duidelijk zichtbaar
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ULTRA SAFETY PLUS INTRODUCTION
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(1) J.M Zakrzewska et al. Introducing safety syringes into a UK dental school – a controlled study. Brit Dent J 2001 ; 190; 88-92. 

EEN LANG 
BEWEZEN 
DOELTREFFENDHEID
Een studie toonde aan dat Ultra Safety 
Plus, toen het in een tandheelkundige 
school werd geïntroduceerd,  
een belangrijke succesfactor was voor  
het voorkomen van prikaccidenten.

Met Ultra Safety Plus daalde het aantal prikaccidenten van gemiddeld 
11,8 naar 0 letsels per 1.000.000 gewerkte uren.(1)
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FREQUENTIE VAN PRIKACCIDENTEN



1 doos van 100 steriele naalden
+ 1 autoclaveerbaar handvat 

1 doos van 50 steriele handvaten

1 doos van 50 steriele naalden

1 autoclaveerbaar handvat

Bezoek onze website voor meer informatie:
www.septodont.be – www.septodont.nl
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