
Automatyczne płukanie 
instrumentów
Wydajne płukanie układu wodnego unitu 
 i węży instrumentów to podstawa prze-
ciwdziałania tworzeniu się biofilmów. 
Automatyczne płukanie instrumentów 

ułatwia szybkie i 
wydajne przemywanie  
węży instrumentów 
codziennie i pomiędzy 
kolejnymi pacjentami.
Łatwo uruchamia się 
płukania spluwaczki 
po płukaniu instru-

mentów, 
aby prze-
mywać 
także i 
tę część 
układu 
wodnego.

Układ czyszczenia ślinociągu 
Przy pracy automatycznego ślinociągu na  
końcu węży układu uruchamia się dysza, 
która czyści w sposób ciągły układ ślino-
ciągu przy użyciu środków chemicznych lub  
tylko czystej wody, co pomaga utrzymać 
cały układ ślinociągu w pełnej czystości i 
sprawności.
Płukanie przy użyciu środków chemicz-
nych lub tylko czystej wody można uru-
chamiać podczas zabiegu.
Zapewnia to skuteczne usuwanie wszel-
kich zanieczyszczeń, zanim zaschną, 
co pozwala zapobiec ich zestalaniu się 
wewnątrz węża.
Regularne płukanie aktywnymi środkami 
chemicznymi pomiędzy pacjentami lub po 
zakończeniu dnia pracy może zapewnić 
ograniczenie gromadzenia się jednostek 
tworzących kolonię, drobnoustrojów i bak-
terii w układzie ślinociągu.

Opracowane w celu utrzymania 
higieny 
Unit Heka Dental UnicLine S zapro-
jektowano tak, aby był możliwie 
najbardziej higieniczny i łatwy do 
czyszczenia. Zawdzięcza to prze-
myślanym rozwiązaniom, takim jak  
zastosowanie powierzchni ze szkła 
hartowanego, którego twarda i gład- 
ka powierzchnia szczególnie nadaje  
się do czyszczenia i dezynfekcji.
Zintegrowany wyświetlacz doty-
kowy eliminuje przyciski/przełącz-
niki, gdzie mógłby się zbierać kurz 
i brud.

Ogólne czyszczenie 
powierzchni
Wszystkie powierzchnie 
unitu są wykonane z 
malowanego proszkowo  
aluminium lub szkła har- 
towanego. Wyświetlacz  
można oczywiście zablo- 
kować na czas czyszcze-
nia, po 2 minutach odblo-
kuje się automatycznie 
i unit będzie ponownie 
gotowy na przyjęcie 
kolejnego pacjenta.
Wszystkie punkty kontak-
-tu – uchwyty oraz stolik 
na instrumenty – można 
łatwo zdjąć do czyszcze-
nia i sterylizacji. Dotyczy 
to również uchwytów 
lampy zabiegowej.

Misa spluwaczki/zawór 
spluwaczki/ewentualnie 
separator amalgamatu
Zapewnia wydajny przepływ wody z układu  
spluwaczki. Separator amalgamatu umożliwia 

usuwanie 
amalgamatu 
z wody ze 
spluwaczki.
Misę  
spluwaczki 
można łatwo 
zdjąć do 
czyszczenia.

Wytyczne higieniczne

Aktywne oczyszczanie wody
Po uruchomieniu aktywnego oczyszczania 
wody do układu wodnego unitu będzie 
dozowany w sposób ciągły aktywny środek  

czyszczący, aby ograniczyć 
ilość nagromadzonych bak-
terii oraz uniknąć tworzenia 

się biofilmu.
Układ oczyszcza-
nia wody jest do 
nabycia w dwóch 
wariantach – z 
zatwierdzonym 
przez DVGW sys-
temem izolacji 
instalacji wody 
pitnej lub bez 
takiej izolacji.



Procedury czyszczenia unitu

Są to instrukcje ogólne. Oczywiście unit trzeba zawsze 
czyścić zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Prosimy także zapoznać się z instrukcją użytkowania 
KA-0110, gdzie podano szczegółowe instrukcje niezbęd-
nego czyszczenia unitu Heka Dental UnicLine S.
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•  Płukanie instrumentów  
w trybie automatycznym  
– długi program.

•  Płukanie ślinociągu w  
trybie automatycznego 
czyszczenia (lub poprzez 
zassanie środka czyszczą-
cego).

•   Czyszczenie i dezyn- 
fekcja powierzchni oraz  
węży instrumentów, w  
tym uchwytów i tapicerki 
fotela.

•   Szybkie płukanie instrumen-
tów w trybie automatycznym.

•   Płukanie układu ślinociągu 
przy użyciu aktywnych środ-
ków chemicznych do dezyn-
fekcji wewnętrznej  
– uchwyty układu czyści  
się zatwierdzonym środ- 
kiem dezynfekującym i 
wyciera do sucha.

•  Płukanie układu  
ślinociągu aktywnymi  
środkami chemicznymi 
Uchwyty ślinociągu zdej-
muje się czyścić zgodnie 
z wewnętrznymi procedu-
rami obowiązującymi w 
danym gabinecie.

•  Sprawdzenie i czyszczenie 
filtrów w wężach ślinociągu

•  Zdejmowanie uchwytów 
i stolika na instrumenty 
– czyszczenie ich i steryli-
zacja zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w  
danym gabinecie.

•  Sprawdzenie czystości,  
a w razie potrzeby 
ponowne użycie  
środków chemicznych  
do czyszczenia ślinociągu  
i/lub aktywnego  
oczyszczania wody.

•  Sprawdzenie, a w razie 
potrzeby oczyszczenie filtra 
zaworu/spustu spluwaczki.

•  Wymiana pojemnika z 
amalgamatem, jeśli się 
napełni.

Przed  
  rozpoczęciem   
    dnia pracy

Pomiędzy  
  kolejnymi  
    pacjentami

Po  
  zakończeniu  
    dnia pracy

Inne
  (według potrzeb)


