
Mediq Technische Service
PAKKET B: ONDERHOUD AUTOCLAVEN

ONDERHOUDSABONNEMENT
•  Uitlezen van het geheugen van de autoclaaf. Hierin staan eventuele storingen en problemen  

vermeld van het afgelopen jaar.
• Reiniging van de ketel en watertank.
• Controle aansluiting slangen en elektra.
• Vervangen van de deurring, alle filters en pakkingen, ook inwendig. Hiervoor wordt de autoclaaf gedemonteerd.
•  Controle van het sterilisatieproces d.m.v. een vacuümtest en Bowie&Dicktest. Hierbij wordt gecontroleerd:  

Sterilisatiedruk, temperatuur, vacuüm en werkelijke sterilisatietijd.
•  De resultaten van de tests worden, indien mogelijk, bij uw klantgegevens bewaard. Dit als eventueel bewijs dat 

de autoclaaf goed functioneert.
• Afgifte certificaat van goedkeuring voor een jaar.
•  Bij combinatie van het onderhoud van de autoclaaf met het reguliere onderhoud van de praktijkapparatuur 

geldt een korting van € 50,00.
U wordt gewezen op de regelgeving van de waterleidingmaatschappij inzake het niet mogen terug laten vloeien 
van vervuild water en het eventueel laten monteren van een breaktank tussen de autoclaaf en waterleiding om 
KIWA-gecertificeerd te zijn.

OVERWEGINGEN
•  Het steriliseren van uw instrumenten is essentieel voor goede infectiepreventie in uw praktijk. Het is belangrijk 

om jaarlijks te laten controleren of uw autoclaaf nog daadwerkelijk correct functioneert.
•  Voor de continuïteit is het noodzakelijk dat de autoclaaf jaarlijks wordt gereinigd en onderhouden. Om  

vervuiling en storingen te voorkomen, moeten naast het reinigen en vervangen van de uitwendige filters ook  
de inwendige filters van de autoclaaf worden vervangen.

• Met het afsluiten van het onderhoudsabonnement krijgt u bij storing gratis een vervangende autoclaaf.
•  Het niet laten controleren en onderhouden van een autoclaaf kan ook consequenties hebben voor de  

aansprakelijkheid. Ook stellen sommige verzekeraars en de inspectie (IGZ) strenge eisen m.b.t. onderhoud van 
praktijkapparatuur en autoclaven in het bijzonder.

TARIEF SEPTEMBER 2022 (EXCL. BTW)

Tarieven inclusief kosten standaard reistijd (1 uur). 
De aanpak van Mediq Technische Service is conform de NHG-richtlijnen.

Pakket S-Autoclaven

(per jaar en onder voorbehoud van wijzigingen) Melag 15EN+ / 23S / 23V-S / 29V-S

Pakket B (jaarlijks onderhoud en controle autoclaven) € 344,00

Tarief pakket B i.c.m. pakket A € 286,00

ONDERHOUDSAFSPRAAK
Voor het maken van een onderhoudsafspraak met Mediq Technische Service belt u +31 (0)30 - 282 16 92.

WIJ HELPEN U GRAAG
Wilt u meer informatie over onderhoud? Ga dan naar pluspunt.mediqmedeco.nl/technisch-onderhoud. 
Of neem contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)30 - 282 16 92 of serviceplanning@mediq.com.


