
Systém čištění odsáváním 
Pomocí automatického sání se aktivuje 
tryska na konci sacích hadic, která 
nepřetržitě čistí sací systém chemickými 
přípravky nebo pouze čistou vodou a 
pomáhá udržovat celý sací systém, aby 
byl čistý a efektivní.
Během práce s pacientem je možné 
aktivovat proplachování s chemikáliemi 
nebo pouze s vodou.
To zajišťuje efektivní odstranění veške-
rých nečistot, aniž by hadice vyschla, 
aby se zabránilo ztvrdnutí nečistot 
uvnitř hadice.
Pravidelné proplachování pomocí aktiv-
ních chemických přípravků mezi paci-
enty nebo večer může zajistit snížení 
množství bacilů a bakterií, které vytvá-
řejí kolonie.

Navrženo pro hygienu 
Přístroj Heka Dental UnicLine S je 
navržen tak, aby byl co nejhygie-
ničtější a snadno se čistil. Součástí 
jsou dobře promyšlené detaily, jako 
je použití povrchu z tvrzeného skla, 
který je díky tvrdému a hladkému 
povrchu obzvlášť účinný při čištění  
a dezinfekci.
Integrovaný dotykový displej  
znamená, že zde nejsou žádná  
tlačítka/spínače, na nichž se může 
usazovat prach a nečistota.

Celkové čištění 
povrchu 
Všechny povrchy jed-
notky jsou buď z hliníku 
ošetřeného práškovým 
nátěrem, nebo z tvrze-
ného skla. Displej lze 
samozřejmě při čištění 
zamknout; po 2 minutách  
se automaticky ode-
mkne, takže je jednotka 
vždy před dalším pacien-
tem připravená.
Všechny kontaktní body  
– držáky a madla nástro- 
jů – lze jednoduše odstra- 
nit pro jednodušší čištění 
a zpracování v autoklávu. 
Totéž platí o madlech OP 
lampy.

Čištění aktivní vody 
Pokud se zvolí aktivní purifikace vody, 
bude aktivní čisticí kapalina dávkována 

do vodního systému jed-
notky nepřetržitě, aby 
bylo množství bakterií 

nízké a nedo-
cházelo k vytvá-
ření biofilmu.
Systém purifi-
kace vody je k 
dostání ve dvou 
variantách, s 
otvorem na 

vodu schváleným 
DVGW nebo bez něj.

Miska plivátka / ventil plivátka / 
eventuálně separátor amalgámu 
Zajišťuje efektivní tok vody ze systému  
plivátka. Separátor amalgámu také odstraní 
amalgám z vody v plivátku.

Misku  
plivátka lze 
snadno  
sejmout a 
vyčistit.

Průvodce hygienou

Automatické proplachování 
nástrojů
Účinné proplachování vodního systému 
jednotky a hadic nástrojů je hlavním 
faktorem při udržování jednotky bez 
biofilmů. Automatické proplachování 

nástrojů usnadňuje kaž-
dodenní proplachování 
hadic nástrojů i propla-
chování mezi pacienty 
– rychle a účinně.
Po propláchnutí nástroje  
je možné jednoduše 
aktivovat proplachování 

plivátka, aby 
se také pro-
pláchla tato 
část vodního 
systému.



Postupy čištění jednotky

Toto jsou všeobecné pokyny. Jednotka se samozřejmě 
vždy musí čistit v souladu se současnými směrnicemi.

Přečtěte si, prosím, také příručku pro uživatele: KA-0110, 
kde naleznete podrobné pokyny týkající se nezbytného 
čištění přístroje Heka Dental UnicLine S.
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•  Nástroje propláchněte 

pomocí automatického 
proplachování nástrojů  
– dlouhý program

•  Propláchněte sací  
systém pomocí auto- 
matického sacího čištění 

   (nebo nasátím čisticí 
kapaliny).

 
•  Čištění a dezinfekce  

povrchů a hadic nástrojů, 
včetně rukojetí a polstro-
vání křesla

•  Krátké opláchnutí nástrojů 
pomocí automatického 
proplachování nástrojů

•  Propláchnutí sacího syste- 
mu aktivními chemickými 
přípravky, aby byly dez-
infikovány zevnitř – sací 
ruční nástroje se vyčistí  
a otřou schváleným  
dezinfekčním  
přípravkem.

 
•  Sací systém opláchněte 

aktivními chemickými 
látkami. Sací ruční 
nástroje se sejmou a 
očistí v souladu s před-
pisy kliniky

•  Zkontrolujte a vyčistěte 
filtry v sacích hadicích

•  Sejměte rukojeti a držák 
nástroje – očistěte a 
dezinfikujte v autoklávu 
v souladu s předpisy 
praxe.

•  Zkontrolujte, a pokud 
je to zapotřebí, znovu 
použijte chemické  
přípravky do sacího  
čištění a/nebo purifika- 
ce aktivní vody

•  Zkontrolujte ventil  
plivátka/filtr odpadu, a 
pokud je to zapotřebí, 
vyčistěte

•  Když je nádobka na  
amalgám plná, 
vyměňte ji.


