
Automaattinen 
instrumenttien huuhtelu
Yksikön vesijärjestelmän ja instrument-
tiletkujen tehokas huuhtelu on tärkeää, 
jotta yksikköön ei jää biofilmejä.  
Automaattinen instrumenttien huuhtelu 

tekee instrumenttien 
letkujen päivittäisestä 
huuhtelusta helppoa 
potilaiden välillä – 
kaikki käy nopeasti ja 
tehokkaasti. 
Sylkyastian huuhtelun 

aktivointi 
on helppoa 
instrument- 
tihuuhtelun 
jälkeen.

Imupuhdistusjärjestelmä
Automatisoidussa imujärjestelmässä 
imuletkun päässä oleva suutin aktivoituu 
ja puhdistaa jatkuvasti imujärjestelmää 
kemikaaleilla tai puhtaalla vedellä. Siten 
se pitää koko imujärjestelmän puhtaana 
ja tehokkaana. 

Kemikaali- tai vesihuuhtelu voidaan akti-
voida potilaan kanssa työskennellessä.
Tämä varmistaa kaikkien epäpuhtauksien  
tehokkaan poiston ja estää samalla letkun  
kuivumisen, jotta epäpuhtaudet eivät 
kiinnity letkun sisäpinnalle.

Säännöllinen huuhtelu aktiivisilla kemi-
kaaleilla potilaiden välissä tai päivän 
päätteeksi varmistaa, että pesäkkeitä 
muodostavat yksiköiden, pieneliöiden ja 
bakteerien määrä vähenee imujärjestel-
mässä.

Hygieeniseksi suunniteltu 
Heka Dental UnicLine S on suunni-
teltu mahdollisimman hygieeniseksi 
ja helpoksi puhdistaa. Se sisältää 
tarkkaan harkittuja yksityiskohtia, 
kuten kovan ja sileän karkaistun 
lasipinnan, joka on erityisen helppo 
puhdistaa ja desinfioida.
Sisäänrakennetun kosketusnäytön 
ansiosta yksikössä ei ole painik-
keita/vipuja, jotka keräisivät pölyä 
ja likaa.

Yleinen pintojen 
puhdistus 
Kaikki yksikön pinnat 
ovat joko jauhemaalat-
tua alumiinia tai karkais- 
tua lasia. Näyttö voidaan 
tietenkin lukita puhdis-
tuksen ajaksi. Se avautuu  
automaattisesti 2 minuu-
tin kuluttua lukitsemises- 
ta, minkä jälkeen yksikkö  
on valmis käyttöön seu-
raavaa potilasta varten. 
Kaikki kosketuspinnat – 
kädensijat ja instrument-
tituki – on helppo irrottaa 
puhdistusta ja autoklaa-
vausta varten. Tämä 
koskee myös OP-lampun 
kädensijoja.

Sylkyastia / sylkyventtiili / 
mahdollinen amalgaamien erottaja 
Varmistaa veden tehokkaan virtauksen  
sylkyjärjestelmästä. Amalgaamien erottaja  
poistaa amalgaamin myös sylkyvedestä. 

Sylkyastia  
voidaan irrottaa 
helposti  
puhdistusta  
varten.

Hygieniaopas

Aktiivinen vesipuhdistus 
Jos aktiivinen vesipuhdistus valitaan, 
yksikön vesijärjestelmään syötetään  

jatkuvasti aktiivista puh-
distusnestettä bakteerien 
määrän vähentämiseksi 

ja biofilmin 
muodostumisen  
ehkäisemiseksi. 
Vesipuhdistus-
järjestelmä on 
saatavilla kah-
tena versiona: 
DVGW:n hyväk-

symällä vesiaukolla 
tai ilman sitä.



Yksikön puhdistus

Nämä ovat yleiset ohjeet. Yksikkö on tietenkin aina 
puhdistettava voimassa olevien ohjeiden mukaan.
Tutustu myös käyttöoppaaseen KA-0110, joka sisältää 
yksityiskohtaisia ohjeita Heka Dental UnicLine S  
-yksikön puhdistamisesta.
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•  Instrumenttien huuhtelu 

automaattisella instru- 
menttihuuhtelulla – pitkä 
ohjelma

•  Imujärjestelmän huuhtelu 
käyttäen automaattista  
imujärjestelmän puhdistusta 
(tai imemällä puhdistusneste 
sisään).

 
•  Pintojen ja instrumentti- 

letkujen puhdistus ja  
desinfiointi, mukaan lukien 
kädensijat ja tuolin verhoilu

•  Lyhyt instrumenttien huuh-
telu automaattisella instru-
menttihuuhtelulla

•  Imujärjestelmän sisäinen 
desinfiointi huuhtelemalla 
se aktiivisilla kemikaaleilla 
– imujärjestelmän käsiosat 
puhdistetaan ja pyyhitään 
hyväksytyllä desinfioin- 
tiaineella.

 
•  Imujärjestelmän  

huuhtelu aktiivisilla  
kemikaaleilla. Imujärjestel-
män käsiosat poistetaan 
ja puhdistetaan klinikan 
säännösten mukaan.

•  Imuletkujen suodattimien 
tarkistus ja puhdistus

•  Kädensijojen ja instrument-
tituen irrotus – puhdistus  
ja autoklaavaus klinikan 
säännösten mukaan.

•  Tarkistus ja tarvittaessa 
imujärjestelmän kemi- 
kaali- tai vesikäsittelyn 
toisto

•  Sylkyventtiilin/poistovesi-
suodattimen tarkistus ja 
tarvittaessa puhdistus

•  Amalgaamisäiliön vaihto, 
jos se on täynnä.


