
Automaatne  
instrumendiloputus
Seadme veesüsteemi ja instrumendi 
voolikute tõhus loputamine on seadme 
biokilevabana hoidmisel väga oluline 
tegur. Automaatne instrumendiloputus 

muudab instrumendi 
voolikute igapäevase 
ja patsientide vahelise  
loputamise lihtsaks, 
kiireks ja tõhusaks.
Instrumendiloputuse 
järel on lihtne akti-

veerida 
süljekausi 
loputust,  
et loputada 
ka seda 
veesüstee- 
mi osa.

Imuri puhastussüsteem
Automaatse imemisega käivitatakse  
imivoolikute otsas otsakud, mis puhas-
tavad imisüsteemi järjepidevalt kemi-
kaalide või lihtsalt puhta veega, ning 
see aitab kogu imisüsteemi puhta ja 
tõhusana hoida Kemikaalide või ainult 
veega loputamist on võimalik käivitada 
patsiendi kallal töötades.
See tagab igasuguse mustuse eemal- 
damiseilma vooliku ärakuivamiseta, et 
vältida mustuse tahkumist vooliku sees.
Regulaarne aktiivsete kemikaalidega 
loputus patsientide vahel või õhtul saab 
tagada kolooniaid moodustavate   
osakeste, mikroobide ja bakterite  
vähendamise imisüsteemis.

Loodud hügieeni tarvis 
Heka Dental UnicLine S on loodud 
nii hügieeniliseks ja lihtsasti puhas-
tatavaks kui võimalik. See sisaldab 
hästi läbimõeldud üksikasju, näiteks 
pinnana on kasutatud karastatud 
klaasi, mida oma kõva ja sileda 
pinna tõttu saab eriti tõhusalt 
puhastada ja desinfitseerida.
Integreeritud puuteekraan tagab, 
et puuduvad igasugused nupud ja 
lülitid, mis võiks tolmu ja mustust 
koguda.

Üldine  
pinnapuhastus
Kõik seadme pinnad on 
kas pulberkattega alu- 
miiniumist või karastatud 
klaasist. Loomulikult saab 
ekraani puhastamise ajaks  
lukustada ning see ava-
neb automaatselt 2 minuti 
järel, seega on seade taas 
enne järgmise patsiendi 
saabumist kasutusvalmis.
Kõiki kontaktpunkte – käe- 
pidemeid ja instrumen-di 
tugesid – saab puhastami- 
seks ja autoklaavimiseks 
lihtsasti eemaldada. See 
kehtib ka OP-lambi käepi-
demete kohta.

Süljekauss / süljekausi klapp / 
võimalik amalgaamiseparaator
Tagab tõhusa veevoolu süljekausisüsteemist. 
Amalgaamiseparaator eemaldab süljekausi 
veest ka amalgaami.

Süljekaussi 
saab puhas-
tamise jaoks 
hõlpsalt 
eemaldada.

Hügieenijuhis

Aktiivne veepuhastus 
Kui valiti aktiivne veepuhastus, doseeri- 
takse aktiivpuhastusvedelikku järjepide- 

valt seadme veesüsteemi, 
et hoida mikroorganismide  
arvukust madalana ning 

vältida biokile 
teket.
Veepuhastus-
süsteem on 
saadaval kahes 
variandis: ilma 
DVGW heakskii-
detud veekas-
kaadiga ja koos 
sellega.



Seadmepuhastusprotseduurid

Need on üldjuhised. Loomulikult tuleb seadet alati 
puhastada kehtivate juhiste järgi.

Palun vaadake ka kasutusjuhendit: KA-0110, et näha 
üksikasjalikke juhiseid, kuidas teha vajalikku puhastust 
seadmele Heka Dental UnicLine S.
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•  Loputage instrumente  
automaatse instrumen- 
diloputusega – pikk  
programm

•  Loputage imisüsteemi,  
kasutades automaatse  
imemisega puhastust  
(või imedes puhastusvede-
likku sisse).

•  Pindade ja instrumendi- 
voolikute puhastamine  
ja desinfitseerimine,  
sealhulgas käepidemed  
ja tooli polster

•  Lühike instrumentide pesu 
koos automaatse instrumen-
diloputusega

•  Imisüsteemi aktiivsete 
kemikaalidega läbiuhtumine 
selle sisemiseks puhastami-
seks, imuri käsitsetavaid  
osi puhastatakse ja  
pühitakse heakskiidetud 
desinfitseerimisvahen- 
diga.

•  Loputage imisüsteemi 
aktiivsete kemikaali- 
dega. Imuri käsitsetavad 
osi eemaldatakse ja  
puhastatakse kliiniku  
regulatsioonide järgi

•  Kontrollige ja puhastage 
imivoolikute filtreid

•  Eemaldage käepidemed  
ja instrumendi toed – 
puhastage ja autoklaavige  
praksise regulatsioonide 
järgi.

•  Kontrollige ja   
vajadusel lisage imuri 
puhastisse ja/või aktiiv-
sesse veepuhastisse kemi-
kaale

•  Kontrollige süljekausi 
klappi/äravoolufiltrit ning 
vajadusel puhastage neid

•  Asendage amalgaamianum, 
kui see on täitunud.


