
Automatisk 
instrumentskylling
Effektiv skylling av enhetens vannsystem  
og instrumentslanger er en viktig faktor  
for å holde enheten fri for biofilm. 
Automatisk instrumentskylling gjør det  

enkelt å skylle instru-
mentslanger daglig og  
mellom pasienter – 
raskt og effektivt.
Det er enkelt å aktivere  
fonteneskylling etter 
instrumentskylling  

for også 
å skylle 
denne 
delen av  
vann-
systemet.

System for rengjøring av sug 
Med det automatiske suget aktiveres 
en dyse i enden av sugeslangene som 
kontinuerlig rengjør sugesystemet med 
kjemikalier eller bare rent vann, og 
bidrar til å holde hele sugesystemet rent 
og effektivt.
Det er mulig å aktivere skylling med 
kjemikalier eller bare vann under arbeid 
med en pasient.
Dette sikrer at alle urenheter effektivt 
fjernes uten at slangen blir tørr og uren-
hetene størkner på innsiden av slangen.
Regelmessig skylling med aktive kjemi-
kalier mellom pasienter, eller om kvel-
den kan sikre at kolonidannende enheter 
og bakterier i sugesystemet reduseres.

Utviklet for hygiene 
Heka Dental UnicLine S er utviklet 
for å være så hygienisk og enkel 
å rengjøre som mulig. Den har 
gjennomtenkte detaljer, som den 
harde og glatte overflaten av her-
det glass, som rengjøres og des-
infiseres svært effektivt.
Med den integrerte trykkskjermen 
er det ingen knapper eller brytere 
som kan samle støv og smuss.

Generell overflate-
rengjøring
Alle overflatene på 
enheten er enten pulver-
lakkert aluminium eller 
herdet glass. Skjermen 
kan naturligvis låses 
under rengjøring, og 
låses automatisk opp 
etter to minutter, slik at 
enheten er klar igjen før 
neste pasient.
Alle kontaktpunkter – 
håndtak og instrument-
støtte – kan enkelt tas av 
for rengjøring og auto-
klavering. Dette omfatter 
også håndtakene for 
operasjonslampen.

Fonteneskål / fonteneventil / 
eventuelt amalgamutskiller
Sikrer effektiv vannstrøm fra fontene-
systemet. En amalgamutskiller fjerner også 
amalgam fra fontenevannet.

Fontene-
skålen 
kan enkelt 
demonteres 
for rengjø-
ring.

Hygieneveiledning

Aktiv vannrensing
Hvis aktiv vannrensing er valgt, dose-
res aktiv rensevæske kontinuerlig til 

enhetens vann-
system for å 
holde kimtallet 
nede og hindre 
dannelse av 
biofilm.
Vannrense-
systemet er 
tilgjengelig i 
to varianter, 
med eller uten 
DVGW-godkjent 
vannspalte.



Rutiner for rengjøring av enheten

Dette er generelle anvisninger. Enheten må naturligvis 
alltid rengjøres i samsvar med gjeldende retningslinjer.

Se også brukerhåndbok: KA-0110 for mer informasjon 
om nødvendig rengjøring av Heka Dental UnicLine S.
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•  Skyll instrumentene  
med automatisk instru-
mentskylling - langt  
program

•  Skyll sugesystemet med 
automatisk rengjøring av 
sug (eller ved å suge inn 
rensevæske).

•  Rengjøring og desin-
feksjon av overflater og 
instrumentslanger, inkl. 
håndtak og stoltrekk

•  Kort skylling av instru-
menter med automatisk 
instrumentskylling

•  Skylling av sugesystem 
med aktive kjemikalier 
for å desinfisere det 
innvendig – sugehånd-   
stykker rengjøres og 
tørkes med godkjent  
desinfeksjonsmiddel.

•  Skyll sugesystemet  
med aktive kjemikalier. 
Sugehåndstykkene tas  
av og rengjøres i samsvar 
med klinikkens retnings-
linjer

•  Kontroller og rengjør fil-
trene i sugeslangene

•  Ta av håndtak og instru-
mentstøtte – rengjør og 
autoklaver i samsvar  
med klinikkens  
retningslinjer.

•  Kontroller og tilsett  
kjemikalier på nytt om 
nødvendig for ren- 
gjøring av sug og/eller 
aktiv vannrensing

•  Kontroller fonteneven-
tilen/avløpsfilteret, og 
rengjør om nødvendig

•  Bytt amalgambeholderen 
hvis den er fylt.


