
Automatische 
instrumentenspoeling
Een effectieve spoeling van het watersys-
teem en de instrumentslangen van de unit 
is een belangrijke factor om de unit vrij te 
houden van biofilms. Dankzij de automa-

tische instrumentenspoe-
ling is het makkelijk om 
de instrumentenslangen 
dagelijks en tussen twee 
patiënten in te spoelen 
– snel en efficiënt. De spit-
toonspoeling kan makke- 
lijk worden geactiveerd  

na de instru-
menten-
spoeling om 
ook dit deel 
van het wa- 
tersysteem 
te spoelen.

Zuigsysteem voor reiniging 
Tijdens de automatische afzuiging wordt 
aan het einde van de afzuigslangen een 
mondstuk geactiveerd dat het afzuigsysteem  
continu reinigt met chemicaliën of gewoon 
schoon water, en helpt om het hele afzuig-
systeem hygiënisch en efficiënt te houden. 
Het is mogelijk om tijdens het behandelen 
van patiënten te kiezen tussen spoelen met 
chemicaliën of alleen met water.
Dit zorgt voor een effectieve verwijdering 
van alle onzuiverheden zonder dat de slang 
uitdroogt en voorkomt dat de onzuiverheden  
aan de binnenkant van de slang stollen.
Regelmatig spoelen met actieve chemicaliën  
tussen twee patiënten in of ‘s avonds kan 
ervoor zorgen dat het aantal kolonievor-
mende eenheden, ziektekiemen en bacte- 
riën in het afzuigsysteem wordt verminderd.

Hygiënisch ontworpen 
De Heka Dental UnicLine S is zo 
ontworpen dat deze zo hygiënisch 
en eenvoudig mogelijk te reinigen 
is. Het systeem omvat doordachte 
details, zoals een oppervlak van 
gehard glas dat zeer glad en hard 
is en daardoor bijzonder effectief is 
om te reinigen en te desinfecteren.
Dankzij het geïntegreerde touch-
display zijn er geen knoppen of 
schakelaars die stof en vuil kunnen 
opvangen.

Algemene 
reiniging van de 
oppervlakken 
Alle oppervlakken van de 
unit zijn van gepoedercoat 
aluminium of gehard glas. 
Het display kan tijdens het 
reinigen natuurlijk worden 
vergrendeld en wordt na 
2 minuten automatisch 
ontgrendeld, zodat de unit 
weer klaar is voor de vol-
gende patiënt.
Alle contactpunten, zoals 
handgrepen en instrument- 
houders, kunnen eenvou-
dig worden verwijderd om 
te reinigen en autoclave-
ren. Dit geldt ook voor de 
handgrepen van de opera-
tielamp.

Spittoonschaal / spittoonklep / 
potentiële amalgaamafscheider 
Zorgt voor een effectieve waterstroom uit het 
spittoonsysteem. Een amalgaamafscheider ver- 
wijdert ook amalgaam uit het spittoonwater.

De spittoon 
kan eenvou-
dig worden 
verwijderd 
om schoon te 
maken.

Gids voor een goede hygiëne

Actieve waterzuivering 
Als er voor actieve waterzuivering wordt 
gekozen, wordt continu actieve reinigings-

vloeistof afgegeven in het 
watersysteem van de unit 
om het aantal bacteriën te 

verminderen en 
biofilmvorming te 
voorkomen.
Het waterzuive-
ringssysteem is 
verkrijgbaar in 
twee varianten, 
met of zonder 
DVGW-goedge-
keurde terugstro-
mingsbeveiliging.



Routine voor reiniging van de unit

Dit zijn algemene instructies. De unit moet uiteraard 
altijd worden gereinigd volgens de geldende richtlijnen.
Raadpleeg ook de gebruikershandleiding:  KA-0110  
voor gedetailleerde instructies over de noodzakelijke 
reiniging van de Heka Dental UnicLine S.
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•  Instrumenten spoelen  
met automatische  
instrumentenspoeling  
– lang programma

•  Afzuigsysteem spoelen met 
automatische zuigreiniging  
(of door reinigingsvloeistof  
op te zuigen)

•  Oppervlakken en instru- 
mentenslangen reinigen  
en desinfecteren, inclusief 
handgrepen en stoel- 
bekleding

•  Instrumenten kort spoelen  
met behulp van de automa- 
tische instrumentenspoeling

•  Afzuigsysteem spoelen met 
actieve chemicaliën om intern 
te desinfecteren – hand- 
grepen van afzuigsysteem  
reinigen en afvegen met  
een goedgekeurd  
ontsmettingsmiddel

•  Afzuigsysteem spoelen  
met actieve chemicaliën.  
Handgrepen van het  
afzuigsysteem verwijderen 
en reinigen volgens de  
richtlijnen van de kliniek.

•  De filters in de afzuigslangen 
controleren en reinigen

•  Handgrepen en instrument- 
houder verwijderen – reinigen  
en autoclaveren volgens de 
richtlijnen van de praktijk

•  Chemicaliën voor de  
zuigreiniging en/of  
actieve waterzuivering  
controleren en opnieuw  
aanbrengen

•  Spittoonklep/afvoerfilter 
controleren en indien nodig 
reinigen

•  De amalgaambak vervangen 
als deze vol is


