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Dato og tid utført: ______________ Ansv. person: ________________________   
  

   Vakuum    
Pkt. Daglig/årlig vedlikeholdsrutiner for HydraFacial OK test Rense Feil Bytte 
1.0 Håndstykke    x   
1.1 Nye tipper til håndstykket for hver kunde     x 

1.2 
 
 
 

HF-håndstykke og slanger renses etter hver kunde ved å 
holde den ytterste delen(metall) av håndstykket ned i en 
bolle med så varmt vann du kan få fra springen.  IKKE 
kokevann fra en vannkoker. 
Sett på HydraFacial (HF)-maskinen slik at du får vakuum, 
(samme som under behandling).  Alle serum-stasjonene skal 
da være av (OFF).  Sug opp nok varmt vann slik at beholderen 
nesten fyller seg.      

1.3 
 
 
 

Kolbe/beholder på baksiden fra HF-maskinen skal deretter 
tømmes og skylles med varmt vann etter hver kunde og 
settes tilbake i HF-maskinen. 
Du er nå klar til ny kunde.   
Om dette er siste kunde for dagen eller mer enn 30min til 
neste kunde skal du utføre trinnet under (1.4 & 1.5)      

1.4 
  

Flatt(blått) lokk til håndstykke settes på (sjekk at lokket er 
uten sprekker)      

1.5 
 
 
 
  

HF-håndstykke og slanger renses med Rinseaway. Dette 
gjøres etter at du har satt på flat(blått)lokk.  
Sett på HydraFacial (HF)-maskinen slik at du får vakuum, 
(samme som under behandling).  Slå på Rinsaway, i ON 
stilling, og kjør HF-maaskinen i ca. 30sek-1min.  Slå deretter 
av Rinseaway i OFF stilling.  Slå deretter umiddelbart av 
vakuumet på HF-maskinen.  Denne prosedyren gjør at en får 
Rinseaway i slangene når en forlater HF-maskinen.  
**For nyere maskiner er dette en del av programmet når du 
er ferdig med behandlingen. Følg da anvisningen på 
skjermen.      

1.6 
  

HF-Håndstykke og Slanger skal inneholde Rinseaway når HF-
maskinen ikke er i bruk og flatt lokk skal være på 
håndstykket.        

1.8 
 

Service for HF maskin 1 gang pr. år: 
- alle slanger på håndstykke skiftes.     x 
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