
Bijna alle stemprotheses worden op dezelfde wijze gereinigd met een “Laryvox® DuoBrush”  
stemprotheseborstel en een “Flushing device”. Uitzondering daarop is de Blom Singer DualValve  
stemprothese. Deze heeft twee kleppen die bij reiniging met een borstel kunnen worden beschadigd.  
Wij adviseren deze stemprotheses te spoelen met de “Flushing device”.

1. De reiniging per type stemprothese

•	 Laryvox®	Duo	Brush	(REF	29110)	
De Laryvox Duo brush is verkrijgbaar in verschillende 
lengtematen, passend bij uw stemprothese.

•	 Laryvox®	Stomalampje	(REF	69101) 
Het lampje kan met het bijgeleverde beugeltje op de  
borstel worden bevestigd.

•	 Fahl	Stemprothese	Flushing	Device	(REF	IN4050)

Belangrijk: Raadpleeg voor het eerste gebruik altijd de handleiding van het product voor het juiste gebruik.

2. De gebruikte hulpmiddelen

In deze instructie leggen we stap voor stap uit hoe u uw stemprothese op de juiste manier reinigt en  
onderhoudt. Tevens komen de benodigde producten aan de orde.

• Reinig uw stemprothese in de ochtend en avond en bij voorkeur na elke maaltijd.
• Plaats het stomalampje op de DuoBrush met behulp van het bijgeleverde beugeltje.
• Bevochtig de borstelkant van de DuoBrush met water en schuif de borstel recht in 

de stemprothese. 
• Reinig de stemprothese door de borstel iets voor- en achterwaarts te bewegen en 

tegelijkertijd te draaien.
• Spoel de stemprothese na met de Flushing	Device. (Of als u een DualValve  

stemprothese draagt: reinig op deze wijze de prothese).
• Vul hiervoor de Flushing Device met schoon water of Natriumchloride (NaCl). 
• Plaats de punt zorgvuldig in de opening van de stemprothese. Let op dat u niet in de ballon knijpt voordat 

de Flushing Device goed is geplaatst (het vrijkomende water komt dan in de luchtpijp en kan een hoestre-
actie veroorzaken). Knijp in de ballon om een straaltje water door de prothese te spuiten. 

Tip:		 Als het water niet makkelijk in de prothese kan worden gespoten is deze mogelijk verstopt door   
 gedroogd slijm. Wacht een paar minuten. Het reeds ingespoten water zal de gedroogde resten  
 losweken. Spoel daarna opnieuw.

• U kunt de Flushing Device ook zonder water gebruiken, dan blaast u de stemprothese schoon. De  
losgeborstelde deeltjes worden zo verwijderd.

3. De reiniging van de prothese

Protocol reiniging stemprothese



• Aan de achterkant van de borstel zit een “swab”. Hiermee kunt u de uitwendige delen  
van de stemprothese reinigen. De swab niet	in de stemprothese gebruiken.

• Reinig de borstel na elk gebruik met water en een druppel afwasmiddel. 
• Spoel de DuoBrush daarna goed schoon.
• Desinfecteer de DuoBrush en de Flushing Device volgens de aanwijzingen in de handleiding.
• Vervang de borstel eens per week. Vervang de borstel altijd direct als deze slijtage vertoont.

Tip:		 Om de stemprothese beter te kunnen bereiken kunt u de DuoBrush buigen.  
 Buig altijd het groene plastic gedeelte van de borstel. Dit gaat makkelijker als  
 u de steel van de borstel verwarmt onder de warme kraan. Buig NOOIT  
 de metalen borstelkern. Deze kan hierdoor beschadigen.

Ondervindt u problemen met het reinigen van uw stemprothese? Wij helpen u graag met nadere uitleg of tips, 
ongeacht het merk stemprothese dat u draagt.
Neem contact op met onze Customer Care per e-mail, telefoon of het contactformulier op de website.  
U kunt ook vrijblijvend een afspraak maken voor een bezoek van een van onze productdeskundigen voor uitleg 
bij u thuis. We kunnen dan een beter en persoonlijk advies geven.

Advies of hulp nodig?

Bel dan met uw contactpersoon van MDS of neem contact op met onze Customer Care via 
telefoonnummer 050-569	0038. U kunt ons ook per e-mail bereiken op: info@mdsbv.com

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?

Bestelgegevens	genoemde	producten
Art.	nr. Omschrijving Eenheid

29110-06 LARYVOX DUO BRUSH MAAT 6 (6 mm) Doosje 6 stuks

29110-08 LARYVOX DUO BRUSH MAAT 8 (8 mm) Doosje 6 stuks

29110-10 LARYVOX DUO BRUSH MAAT 10 (10 mm) Doosje 6 stuks

29110-12 LARYVOX DUO BRUSH MAAT 12 (12 mm) Doosje 6 stuks

29110-18 LARYVOX DUO BRUSH MAAT 18 (18 mm) Doosje 6 stuks

69101 LARYVOX STOMALAMP Per stuk

IN405 FAHL STEMPROTHESE FLUSHING DEVICE Doosje 3 stuks

3570310 NatriumChloride 0,9% Verpakking 20 flacons van 30 ml


