
 
De 4 belangrijkste criteria bij het kiezen van de juiste ultrasoon reiniger 

Welke ultrasoon reiniger moet ik kopen? Dat is een hele logische vraag als je niet weet welke ultrasoon reiniger bij jouw wensen past. Daarom geven wij 
hieronder aan hoe je op onze website eenvoudig de juiste ultrasoon reiniger kunt vinden. Of je hem nu gaat gebruiken voor de hobby of professioneel: bij 
Djaky.com geven we jou advies over welke ultrasoon reiniger bij jouw past.  

✓ De beste prijs-kwaliteitverhouding 
✓ Positieve klantbeoordelingen vanuit onze website 
✓ Producten die vrijwel nooit geretourneerd worden  

 
Wat zijn de meest 

voorkomende 
ultrasoonvragen: 

 

 

 
Wat is de beste maat 

ultrasoon reiniger voor mij? 

 
Heb ik een ultrasoon 

reiniger met of zonder 
verwarming nodig? 

 

 

 
 

 Je gaat je ultrasoon reiniger 
niet dagelijks gebruiken en 

hebt geen intensieve reiniging 
en wilt weten welke 

ultrasoon reiniger geschikt is. 
In dit geval kun je het beste 
gebruik maken van de filter 
“gebruiksfrequentie”. Wij 

maken onderscheid tussen 4 
groepen: Zelden, Af-en-toe, 

Regelmatig en Intensief. 

Je hebt verschillende 
voorwerpen en je wil maar 1 

ultrasoon reiniger 
aanschaffen, dat begrijpen 

we! Selecteer onder de filter 
“tankinhoud” de verwachte 
inhoud die je nodig denkt te 
hebben. Kijk daarna of alle 

voorwerpen in de korf passen 
(korfafmeting) en het 

hoogste voorwerp niet hoger 
is dan de effectieve 
reinigingshoogte.  

Wij begrijpen heel goed 
dat het verwarrend is dat 
de ene ultrasoon reiniger 
wel verwarming heeft en 

de andere ultrasoon 
reiniger niet. Het gebruik 

van verwarming zorgt voor 
een snellere werking van 
de ultrasoon vloeistof. Je 

kunt eenvoudig kiezen 
onder het filter 

“Verwarming”. Je kunt 
een keuze maken uit: 

regelbaar, niet regelbaar 
en zonder (medisch en 

dentaal).  
 

Let op! Verwarming is niet 
wenselijk bij desinfectie 

preparaten.  

Ben je op zoek naar een 
ultrasoon reiniger voor 

jouw ziekenhuis, 
tandartspraktijk of in een 

andere dentale en/of 
medische omgeving? Dan 
zijn de ultrasoon reinigers 
van Sonorex (gebruik het 

filter “Merken / Alle 
merken”) voor jou de 
beste oplossing. De 
Sonorex ultrasoon 

reinigers voldoen aan de 
medische klasse I en de 
richtlijn voor medische 

hulpmiddelen.  

dentale doeleinden?
alleen voor medische en 
Zijn er ook oplossingen 

bij mijn gebruiksintensiteit?
Welke ultrasoon reiniger past 


