
Automatisk instrumentskölj
Effektiv sköljning av enhetens vatten
system och instrumentslangarna är en 
viktig faktor för att hålla enheten fri 
från biofilm. Automatisk instrument
sköljning gör det enkelt att spola igenom 

instrumentslangarna 
både dagligen och 
mellan patienter – 
snabbt och effektivt.
Det är enkelt att 
aktivera spottkopps
sköljning efter instru

mentskölj
ning för att 
även spola 
igenom 
denna del 
av vatten
systemet.

Rengöring av sugsystemet 
Vid automatiskt sug aktiveras ett mun
stycke i änden av sugslangarna som 
kontinuerligt rengör sugsystemet med 
kemikalier eller bara rent vatten. Detta 
bidrar till att hålla hela sugsystemet rent 
och effektivt.
Det är möjligt att aktivera sköljning med 
kemikalier eller enbart vatten under 
pågående patientbehandling.
Detta säkerställer effektiv borttagning 
av alla orenheter utan att slangen torkar 
ut för att förhindra att orenheterna antar 
fast form och ansamlas inuti slangen.
Regelbunden sköljning med aktiva kemi
kalier mellan patienter eller på kvällen 
kan säkerställa en minskning av koloni
bildande enheter, mikrober och bakterier 
i sugsystemet.

Designad för hygien 
Heka Dental UnicLine S är desig-
nad för att vara så hygienisk och 
enkel att rengöra som möjligt. 
Den inkluderar genomtänkta 
detaljer, bland annat har man 
använt härdat glas. Dess släta 
hårda yta är extra enkelt att ren-
göra och desinficera.
Den inbyggda pekdisplayen 
säkerställer att det inte finns 
några knappar/reglage som kan 
samla damm och smuts.

Allmän rengöring 
av ytor
Alla ytor på enheten är 
antingen av pulverbelagt 
aluminium eller härdat 
glas. Displayen kan 
givetvis låsas under ren
göring och låses automa
tiskt upp igen efter två 
minuter så att enheten 
är redo igen före nästa 
patient.
Alla kontaktpunkter – 
handtag och instrument
bricka – kan enkelt tas 
bort för rengöring och 
autoklavering. Detta 
inkluderar även hand
tagen till OPlampan.

Spottkoppsskål/
Spottkoppsventil/eventuell 
amalgamseparator
Säkerställer effektivt vattenflöde från spott 
koppssystemet. En amalgamseparator 

avlägsnar 
även amal
gam från 
spottkopps
vattnet.
Spottkopps
skålen kan 
enkelt tas 
bort för   
rengöring.

Hygienguide

Aktiv vattenrening
Vid val av aktiv vattenrening doseras 
aktiv rengöringsvätska kontinuerligt i  

enhetens vat
tensystem i 
syfte att hålla 
antalet bakte
rier nere och 
undvika bild
ning av biofilm.
Vattenrenings
systemet finns 
i två varianter, 
med eller utan 
DVGWgodkänd 
vattenspalt. 



Rutiner för rengöring av enheten

Dessa är allmänna anvisningar. Enheten måste självklart 
alltid rengöras i enlighet med aktuella riktlinjer.

Se även bruksanvisningen: KA0110 för detaljerade 
anvisningar om erforderlig rengöring av Heka Dental 
UnicLine S.
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•  Skölj instrumenten  
med automatisk  
instrumentskölj – långa 
programmet

•  Skölj sugsystemet med 
den automatiska sugren
göringen (eller genom att 
suga in rengöringsvätska).

•  Rengöring och desin 
ficering av ytor och 
instrumentslangar, 
inklusive handtag och 
stolklädsel

•  Kort sköljning av instru
ment med automatisk 
instrumentskölj

•  Sköljning av sugsystem 
med aktiva kemikalier för 
invändig desinficering – 
sughandenheter rengörs 
och torkas av med ett 
godkänt desinfektions
medel.

•  Skölj sugsystemet  
med aktiva kemikalier. 
Sughandenheterna tas 
bort och rengörs i enlig
het med klinikens rutiner

•  Kontrollera och rengör  
filtren i sugslangarna

•  Ta bort handtagen och 
instrumentbrickan –  
rengör och autoklavera 
i enlighet med mottag
ningens rutiner.

•  Kontrollera och  
applicera igen, vid  
behov, kemikalier i  
sugrengöringen och/eller 
aktiv vattenrening

•  Kontrollera spottkopp
sventilen/avloppsfiltret 
och rengör vid behov

•  Byt ut amalgambehålla
ren om den är full.


