
 
Hygiënisch onderhoud van inox instrumenten 

 
Het hieronder beschreven stappenplan geeft algemene instructies voor de reiniging, desinfectie, sterilisatie en 
nabehandeling van uit inox vervaardigde instrumenten. 
Het grootste deel van de instrumenten die tijdens een pedicure of manicure behandeling worden gebruikt, zijn gemaakt uit 
inox, ook wel roestvrij staal genoemd. Uit vakliteratuur van de metallurgie blijkt dat gehard roestvrij staal wel degelijk kan 
roesten indien het langdurig in contact is met water. Het oxidatieproces gaat echter veel trager dan bij koolstof houdend 
staal.  
Het hoogwaardig roestvrij staal (40 x 13 of AISI 420) waaruit Stalena instrumenten zijn geproduceerd, bevat een hoog gehalte 
aan chroom en biedt een hightech bescherming tegen corrosie en roest.  
In tegenstelling tot wat velen denken, kunnen inox instrumenten onder bepaalde omstandigheden tóch roesten. De conditie 
van roestvrij staal blijft behouden mits naleving van de onderstaande instructies, de gebruiksaanwijzingen van het 
desinfectieproduct én het correcte naleven van de sterilisatieprocedure volgens de handleiding van de sterilisator. Stalena 
is niet aansprakelijk voor de veiligheid en kwaliteit van de instrumenten in geval van niet-naleving van de regels voor 
desinfectie, sterilisatie en het gebruik. 
 

Na de behandeling worden alle instrumenten als gecontamineerd beschouwd. Ook nieuwe instrumenten mogen 

niet meteen in gebruik worden genomen. 
 

1.   Handmatige voorreiniging 
 
Het is zéér belangrijk om eerst het (on)zichtbaar vuil zoals resten van huid, nagel en bloed alsook chemicaliën 
(vb. eeltweker) te verwijderen. 

 Dompel de instrumenten in lauw water 
 Borstel het inoxoppervlak van de instrumenten af onder het wateroppervlak om spatten te 

voorkomen 
 Gebruik een handborsteltje met kunststof haren of een elektrische tandenborstel 

 Opgelet! Gebruik in geen geval een metaalborstel. 
 Zorg dat ook het scharnier van de tang wordt gereinigd 
 Spoel  de instrumenten af onder stromend water 

 

2.   Desinfectie 
 
Slechts wanneer de instrumenten vooraf goed gereinigd zijn, wordt de daaropvolgende desinfectie effectief. 
Vastzittend vuil kan bij het desinfectieproces lelijke (bruine) vlekken en oneffenheden achterlaten op inox. 
 
Opgelet! 
Gebruik alleen een hoogwaardig desinfectiemiddel met CE-markering bestemd voor medische instrumenten. 
Producten hoofdzakelijk gebruikt voor het desinfecteren van o.a. kappersmateriaal is hiervoor niet geschikt en 
kan uw instrumenten onherroepelijk beschadigen. 
Kies voor een desinfectiemiddel met een breed spectrum werking (bactericide, fungicide, virucide) en met een 
korte inwerkingstijd (max. 30 minuten). Volg nauwkeurig de gebruiksaanwijzingen van de producent om roest, 
corrosie en verlies van snij-eigenschappen te voorkomen.  

 Gebruik bij voorkeur een ultrasoon toestel 
 Bereid de desinfectievloeistof voor, let op de correcte concentratie van de vloeistof 
 Vermijd contact tussen de instrumenten en schik ze naast elkaar in het mandje (niet opeenstapelen) 
 Tangen zijn geopend, met het snijvlak naar boven gericht 
 Zorg dat de instrumenten volledig ondergedompeld zijn 
 Stel de correcte inwerkingstijd in (duur is afhankelijk van concentratie van de desinfectievloeistof)  
 Spoel nadien af onder stromend water 
 Bij gebruik van alcohol (= gedenatureerde ethylalcohol), gebruik uitsluitend de 80% variant 
 Droog de instrumenten grondig af en laat aan de lucht volledig drogen, tangen geopend 

 
Vervolg zie achterkant 

  



3.   Sterilisatie 

 
Opgelet!  
Door een onvoldoende voorafgaande reiniging/desinfectie kunnen achterblijvende partikels of chemicaliën het 
inox aantasten met roest en corrosie als gevolg.  
Alleen volledig droge instrumenten steriliseren! 

 Schik de instrumenten op de ovenschaaltjes 
 Instrumenten naast elkaar leggen, niet stapelen 
 Stel het gewenste programma in voor sterilisatie 
 Laat de instrumenten na afloop van de sterilisatie cyclus nog minstens 1 uur in het toestel afkoelen. 

Té sterke temperatuurschommelingen kunnen de hardheid van het metaal verminderen waardoor ze 
sneller bot worden. Als gevolg moeten tangen frequenter geslepen worden. 

 Nieuwe tangen kunnen na de eerste sterilisatie bruin verkleuren ten gevolge van de olielaag die 
achterbleef bij productie. Deze bruin laag is simpel te verwijderen met staalpolish en keukentissue. 

 
De volgende tabel geeft een indicatie over de duur van sterilisatie door middel van stoom of droge lucht. Té 
hoge temperaturen van de heteluchtoven hebben een negatieve invloed op de snij-eigenschappen van tangen. 
 

Methode Toestel 
Sterilisatie 

temperatuur 
Sterilisatietijd 

(min.) 

Volledige 
sterilisatiecyclus 
excl. droogtijd 

(min.) 

Stoom Autoclaaf 
134 °C 3 20 

121 °C 15 45 

Droge lucht Heteluchtoven 
180 °C 30 60 

160 °C 120 150 

 

4.   Bewaring en gebruik 

 
 Controleer de tang op beweeglijkheid van het scharnier. Smeer de scharniervlakken met olie met een 

temperatuurbestendige, synthetische smeerolie (op basis van PTFE of Teflon®). Daarna de tang een 
5-tal keren langzaam volledig open en dicht bewegen om de olie goed te verspreiden 

 Zorg dat de snijvlakken olie-vrij blijven 
 De punten van de tangen zijn zeer kwetsbaar. Leg tangen, zeker in geval van transport, nooit los in 

bewaardozen of instrumentenboxen. Wikkel ze eerst in een droge doek of etui 
 Nageltangen niet gebruiken voor het knippen van draad, of strips (nagelbeugels) 
 Gebruik hoektangen niet voor het routinematig inkorten van nagels. Enkel gebruiken voor knippen 

van nagelhoeken en hyperkeratose (likdoorn, eelt) 
 Vellentangen gebruikt men enkel voor het verwijderen van huid, niet om nageldeeltjes weg te 

knippen (om de snijkwaliteit te behouden) 
 

5.   Garantie 
 
Ondanks de hoogtechnologische productie en strenge kwaliteitscontrole kan een instrument in zeldzame 
gevallen een gebrek vertonen. Garantie is geldig in geval van een tekortkoming door een productiefout 
(staalbreuk, oppervlaktedefect). Bij het niet naleven van bovenstaande instructies en bij schade door nalatigheid 
zal de garantie vervallen. 
 

  


