
Reinigen Tracheacanule
Advies voor het reinigen van uw tracheacanule



Belangrijk

Neem voor het plaatsen en verwijderen van de binnencanule altijd de tijd en ga zorgvuldig te werk. Dit is een 
vereiste voor een goed resultaat. Lees voor gebruik van de producten de gebruiksaanwijzing aandachtig door 
en neem bij twijfel of onduidelijkheden contact met ons, of uw arts op. 

De binnencanule mag uitsluitend gereinigd worden na verwijdering uit de buitencanule en nooit wanneer de 
canule zich nog in uw tracheostoma bevindt. De buitencanule mag niet verwijderd worden uit uw
tracheostoma. Dit mag alleen gedaan worden door een arts, verpleegkundige of een andere bevoegd  
medisch hulpverlener. Uitzondering is wanneer u dit na instructie van uw behandelend arts zelf mag doen.

Het dagelijks schoonmaken van de binnencanule

De binnencanule moet dagelijks worden gereinigd. Ook als er slijm in de binnencanule zit en u dit niet kunt 
ophoesten moet de binnencanule uitgenomen worden om schoon te maken. Voor de veiligheid plaatst u  
tijdens het reinigen een andere binnencanule van dezelfde set in de buitencanule. 

Afhankelijk van het type canule dat u draagt, verwijdert u de binnencanule met een draaibeweging (vaak bij 
kunststofcanules) of het omslaan van een hendeltje (bij zilveren canules). De instructies voor het uitnemen van 
de binnencanule hebt u in het ziekenhuis gekregen. 

Gebruikt u een binnencanule met een HME cassette of een spreekklepje, verwijder deze dan van de 
binnencanule. 

De binnencanule moet regelmatig schoongemaakt worden. Door het volgen van de onderstaande stappen, 
maakt u uw binnencanule op een veilige en grondige manier schoon.

1. Gebruik voor het schoonmaken van uw binnencanule uitsluitend reinigingspoeder voor
tracheacanules. Het reinigingspoeder is bestemd voor het dagelijks schoonmaken van uw binnen- 

 canule. Het is een effectief schoonmaakmiddel dat het materiaal van de canule niet aantast en is 
huid- en milieuvriendelijk.

Gebruik: los 1 doseerlepel reinigingspoeder op in 300 ml. warm water in de reinigingsfles. 
Laat de binnencanule hierin 10-20 minuten weken en spoel daarna de binnencanule met  
kraanwater af.

Reinigingspoeder, art.nr. 1601 Reinigings- en opslagfles, art.nr. 1602

Zilveren
Binnencanule

Zilveren
Buitencanule



De binnencanule schoonmaken

 Voor deze instructie hebt u de volgende hulpmiddelen nodig: A. 
A. canuleborstel in de maat van uw binnencanule
B. canuleborstel die een maat kleiner is dan uw binnencanule
C. kniepincet en gaaskompres

De volgende handelingen voert u uit onder stromend water

2. Gebruik een canuleborstel om de binnencanule aan de binnen- en buitenkant schoon te maken.
Voor het beste resultaat gebruikt u een canuleborstel in de juiste maat. Volg de instructies hieronder.

Buig de canuleborstel van de juiste maat volgens de bocht van de binnencanule.

Houd de binnencanule stevig vast en sluit met uw wijsvinger de opening af. 
Hierdoor voorkomt u dat de borstel naar buiten komt en de canulerand 
beschadigt. Breng de canuleborstel voorzichtig in aan de voorkant (de kant 
van het schildje) van de binnencanule. Borstel voorzichtig de binnencanule 
schoon. 

Neem een canuleborstel van een kleinere maat en buig ook deze volgens de 
bocht van de binnencanule. Draai vervolgens de canule om en herhaal de 
hierboven beschreven handeling. 

Voorkom beschadiging
Let op bij het uitvoeren van deze handelingen dat u niet met de metalen borstelkern langs de randen van 
de canule schuurt. 

Reiniging en gebruiksduur canuleborstel:

Spoel de canuleborstel na elk gebruik grondig af met heet stromend water en plaats deze vervolgens met 
het handvat naar beneden in een glas of beker om te drogen. Om hygiënische redenen raden wij u aan de 
canuleborstel regelmatig te vervangen (afhankelijk van de gebruiksfrequentie om de 2-7 dagen). 

Gaaskompressen  
non-woven 
5x5 cm, art.nr. 4218216 

De volgende handeling voert u uit onder stromend water

TIP: Is het gaaskompres te groot? Knip het dan bij in het gewenste for-
maat.

3. Spoel na het schoonmaken de binnencanule een aantal keren grondig af met stromend water.
LET OP: restanten van het reinigingsmiddel kunnen irritatie veroorzaken.

4. Vouw een gaaskompres (5x5 cm) om het pincet heen voordat u
deze inbrengt in de binnencanule. Dit dient ter voorkoming van
beschadiging van de randen van de canule.  Haal vervolgens
met het pincet het gaaskompres door de binnencanule om de
laatste verontreiniging te verwijderen.

OPTIONEEL:  Gebruik desinfectiemiddel om uw tracheacanule te desinfec-
teren. Zie voor instructies de achterzijde van deze pagina.         

Canuleborstel: Provox TubeBrush
Maat 6, 8, 10, 12, 14 mm
Per 10 stuks | REF. 1205 - 1209



Gaaskompressen non-
woven 10x10 cm, art.nr. 
4218252

Reinigings- en opslag-
fles, art.nr. 1602

LET OP: Ga nooit met het wattenstokje/foam staafje in de buitencanule!

Stoma-olie, 
art.nr. 1502

5. Leg de binnencanule na het schoonmaken op een schoon
gaaskompres (10x10 cm) en laat het drogen.

6. Berg de binnencanule gebruiksklaar op in de reinigings- en
opslagfles zodra deze droog is.

7. Voordat u de gewenste binnencanule weer terugplaatst, kunt u
met een vochtig foam staafje het schildje schoonmaken.

8. Breng eerst met een gaaskompres wat stoma-olie aan op de
onderkant van de binnencanule voordat u deze weer in de
buitencanule inbrengt.

Desinfectievloeistof, 
art.nr. 70810

Optioneel

Na stap 4 van dit reinigingsadvies kunt u gebruik maken van  
desinfectiemiddel. Dit is een zeer effectief middel voor het desinfecteren  
van uw canule en werkt tegen bacteriën en schimmels. Dit is aan te raden 
in geval van een verkoudheid, griep of een infectie of wanneer u graag  
extra desinfectie bij de reiniging van uw canule wenst. Dit product is  
geschikt voor zowel kunststof als zilveren canules. Het desinfectiemiddel 
is milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar.

Gebruik: Meet 8 ml reinigingsvloeistof af en voeg dit aan 400 ml handwarm 
water toe in de canulereinigingsfles. Laat de binnencanule hierin minstens 15 
minuten weken en spoel daarna de binnencanule met kraanwater af.  
Ga vervolgens naar stap 5 van dit reinigingsadvies.

N.B.: Wanneer u uw canule reinigt alvorens deze op te sturen voor
Periodiek Onderhoud, is het gebruik van desinfectiemiddel een vereiste.

Vragen? Neem contact op met onze 
Customer Service medewerkers

Telefoonnummer 079 - 593 5000 

E-mail info.nl@atosmedical.com

Provox Swab Small REF 8250
Provox Swabs Medium REF 8251
Provox Swab Large REF 8252
Provox Swab XtraLarge REF 8258
Per 50 stuks verpakt




