
Alle Nouvag Instrumente und Elektronikmotoren werden der Aufbereitung zugeführt 

4. Sterilisation 

ID 215 

Neodisher 
Mediclean 

Vložte nástavce, 
elektronický motor atd. 
do děrovaného plochého 
spodního zásobníku. 

Program Vario TD v čisticí a dezinfekční 
jednotce (CDU) s deionizovanou vodou 
vč. Sušení. (40°C 0,5% ID215) nebo 
(55°C 0,5% Neodisher Mediclean). 

Odšroubujte kabel od elektromotoru. 
Našroubujte nástřikový adaptér na 
motor. Připojte modrou rozprašovací 
trysku s sprejovým adaptérem. 

Vizuálně zkontrolujte poškození a 

opotřebení. Nastříkejte sprej cca. 3s 

a znovu sestavte příslušenství 

• Proces sterilizace párou s frakčním 
předvakuem ve 3 fázích. 

• Teplota nejméně 132 ° C. 

• Doba setrvání na teplotě minimálně 3 min. 

• Doba schnutí 20-30 min. 
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5. Uskladnění 4. Sterilizace 

3. Kontrola a péče Nebo: 2. Strojové čištění, desinfekce, sušení 
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ID 212 

Likvidace 
jednorázových 
předmětů, jako 
např.čepele 

Okamžitě zlikvidujte 
nástroje, které byly v 
kontaktu s pacienty s 
CJD a vCJD.(Creutzfeldt-
Jakobovou chorobou) 

Tento grafický návod na zpracování obsahuje čisticí a ošetřovací spreje „Surgi-Max Drill Clean Spray“ a 
„Surgi-Max Drill Lubricant Spray“ od společnosti Elliquence. 

Tento grafický návod ke sterilizaci nástrojů použijte ve spojení s pokyny ke sterilizaci přiloženými ke 
každému nástroji v návodu k použití. 

Stejné záhlaví v přiložených písemných pokynech ke sterilizaci a v těchto grafických pokynech ke sterilizaci 
zajišťují, že budou použity správné čisticí a ošetřovací spreje. 

„Čisticí sprej Surgi-Max Drill“ rozpouští všechny nečistoty, které nebyly zcela rozpuštěny vodou, a 
vypláchne je z nástroje. 

„Surgi-Max Drill Lubricant Spray“ zajišťuje ideální lubrikaci všech pohyblivých částí uvnitř nástroje. 

Pravidla pro používání instrukcí pro sterilizaci 

1. Fáze předčištění 

 

Instrukce pro sterilizaci 
 

 
 

H2O 

H2O H2O 
 
 
 
 
 
 
Odstraňte malé části (chladicí 
spona, svorky pro uchycení 
hadiček, atd.) Otřete nástroje a 
příslušenství vlhkým papírovým 
ručníkem.

 
 
Vyčistěte rukojeti a 
příslušenství měkkým 
kartáčem pod tekoucí vodou.

 
 
 
Opláchněte rukojeti vodní 
tlakovou pistolí.

 
 
Opláchujte ty části, které mají  
dutiny, po dobu 30 sekund pomocí 
tlakové pistole se stříkačkovým 
nástavcem 

 
 
 
Prostříkejte rukojeť a elektronický motor 
čisticím sprejem Surgi-Max Drill, dokud 
nepoteče pouze čistá kapalina.

 

 
 
 
 

ID 215 
 

 
Air 

 
 
 
 
 

Demontujte malé části a 
vyčistěte v ultrazvukové lázni 
(1% ID215, 15 min.), (chladicí 
svorka, příchytky pro uchycení 
trubiček atd.)

Vložte nástroje a 
elektronický motor 
do namáčecí lázně s 
enzymatickým 
čističem. 

Očistěte měkkým 
kartáčem pod tekoucí 
vodou. 

 
Opláchněte pod tekoucí Oplachujte štěrbiny 30 
vodou.  sekund vodní postolí se 
 stříkačkovým nástavcem 
 

Ponořte produkty do 
namáčecí lázně s 
dezinfekčním 
roztokem. (2% ID 
212, 5 min.) 

Vodu s přípravky 
vypusťte, otřete 
nástroj papírovým 
ručníkem a osušte 
stlačeným vzduchem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Buď. Ruční čištění, desinfekce a vysušení 
 

Ultrazvuková 
lázeň 

VE- H2O 
H2O H2O 

Čištění 
Desinfekce 

• Chraňte před prachem, 
vlhkostí a znečištěním. 

• Chraňte před přímým 
slunečním zářením.  

• Poznamenejte si datum 
exspirace  

• Před použitím zkontrolujte 
sterilní obal.  

• Dodržujte aseptické pokyny. 
 

http://www.elliquence.com/
eqylafku
Razítko
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