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Príloha  

SYSTÉM DEZINFEKCIE STOMATOLOGICKEJ SÚPRAVY  
DIPLOMAT ADEPT DA270, DA280 

1.  ÚČEL A POUŽITIE DEZINFEKCIE 
 

Dezinfekcia vodných ciest chladenia a plniča pohára sa vykonáva za účelom odstránenia resp. 
redukcie biofilmov, tvorených mikrokolóniami baktérií, plesní a prvokov na vnútornom povrchu 
vodných potrubí stomatologickej súpravy.     

 

Riadiaca elektronika (hardvér) stomatologickej súpravy je navrhnutá tak, aby umožňovala                 
3 režimy dezinfekcie. Dezinfekcia je cielená (treba ju manuálne spustiť – nepracuje 
priebežne), je jednorázová a režim sa ukladá do pamäti. 
 

Režimy dezinfekcie: 
- dezinfekcia plniča pohára 
- dezinfekcia vodných ciest chladenia  
- dezinfekcia s predĺženým účinkom      
     
Používa sa dezinfekčný roztok ALPRON od firmy Alpro medical. 

 

Dezinfekciu vodných ciest chladenia a  plniča pohára sa odporúča vykonať minimálne vždy na 
konci každého pracovného dňa. Ako zásobník roztoku pre dezinfekciu vodných ciest chladenia 
a plniča pohára slúži plastová nádoba označená modrým štítkom s názvom ALPRON. 
Zásobník je umiestnený v pľuvadlovom bloku stomatologickej súpravy (obr. 1). 

UPOZORNENIE 
 
 
 

 
 

     
 

Obr. 1 Zásobník roztoku ALPRON  
 

Režimy dezinfekcie je možné aktivovať len ak máte v zásobníkoch dostatok roztoku a 
destilovanej vody (aktivácia je blokovaná v prípade nedostatku)! Dopĺňanie destilovanej vody do 
zásobníka je možné, len ak je prepínač voľby zdroja vody v polohe „0“ (obr. 2). Dopĺňanie 
roztoku ALPRON je možné iba pri vypnutom hlavnom vypínači stomatologickej súpravy! 
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Obr. 2 Prepínač voľby zdroja vody v polohe „0“ (v pľuvadlovom bloku) 

 

 

2.  OVLÁDANIE DEZINFEKCIE Z KLÁVESNICE STOLÍKA SESTRY 

     
Obr. 3  Klávesnica stolíka sestry 

Legenda: 
 

H – tlačidlo pre výber dezinfekcie s predĺženým účinkom 

A – tlačidlo pre výber dezinfekcie vodných ciest chladenia s indikačnou LED - HCOOL                                                                               

B – tlačidlo pre výber dezinfekcie plniča pohára s indikačnou LED - HCUP                                                                         

O – tlačidlo s LED pre indikáciu hladiny destilovanej vody                                                                                                            

P – tlačidlo s LED pre indikáciu hladiny roztoku dezinfekčného roztoku ALPRON    

Dezinfekcia  sa zo stolíka sestry ovláda pomocou troch tlačidiel H, A a B. 

  

B 

A 
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NÁVOD NA POUŽITIE                                  

sk_hygiena da270-da280_2013_06  3/12 
 

 

a pomocou týchto tlačidiel sa realizuje výber režimu dezinfekcie.            
 
                            

3. OVLÁDANIE DEZINFEKCIE Z KLÁVESNICE OVLÁDACIEHO PANELA 
 

Dezinfekcia sa z ovládacieho panela lekára ovláda pomocou dvoch tlačidiel. 
 

 
Pomocou  týchto tlačidiel sa realizuje spustenie dezinfekcie. 
 
 

4.  SIGNALIZÁCIA STAVU HLADÍN DESTILOVANEJ VODY A ROZTOKU 
 

Hladina destilovanej vody je signalizovaná na displeji na ovládacom paneli lekára a taktiež na 
klávesnici stolíka sestry pomocou LED v tlačidle oplachu misy (obr. 3). V prípade nízkej hladiny 
sa zobrazí na základnom displeji v treťom riadku nápis: 
 
 

!!!   WATER    LOW   !!!                - nezobrazuje sa pri práci s nástrojom 
 

a taktiež sa rozsvieti LED v tlačidle oplachu misy pričom výber dezinfekcie sa automaticky 
zablokuje.  
 

Hladina dezinfekčného roztoku je signalizovaná na displeji na ovládacom paneli lekára a taktiež 
na klávesnici stolíka sestry pomocou LED v tlačidle plniča pohára (obr. 3). V prípade nízkej 
hladiny sa zobrazí na základnom displeji v treťom riadku nápis: 
 
 

!  DISINFECTION  LOW  !             - nezobrazuje sa pri práci s nástrojom 
 

a taktiež sa rozsvieti LED v tlačidle plniča pohára pričom výber dezinfekcie sa automaticky 
zablokuje. 
 

 

5. AKTIVÁCIA A SIGNALIZÁCIA DEZINFEKCIE       
 

Dezinfekciu možno aktivovať cez tlačidlá klávesnice stolíka sestry (obr. 3) a ovládacieho panela 
lekára. 
  
Signalizácia sa realizuje pomocou LED v tlačidlách. 
 
 
                                       na klávesnici na stolíku sestry 
 
a pomocou zobrazení na displeji na ovládacom paneli lekára. 
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6. PRÍPRAVA NA DEZINFEKCIU PLNIČA POHÁRA A VODNÝCH CIEST   
    CHLADENIA  
 

Na nádobu (obr.4a) do otvoru Ø16 mm nasaďte odtokový lievik (nachádza sa v príbalovom 
sáčku stomatologickej súpravy). Nádobu nasaďte na pľuvadlovú misu (obr. 4b - plnič pohára 
musí ústiť do odtokového lievika). 

                            
a)                                                        b) 

Obr. 4 Nádoba pre dezinfekciu nástrojov a plniča pohára 
 

Do 6 otvorov Ø 36 mm v nádobe zasuňte lôžka pre hadice (obr. 4a). V rámci dezinfekcie sa 
vybraté nástroje z hadíc demontujú a hadice sa vkladajú do lôžok v nádobe na pľuvadlovej mise 
(obr. 5).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5 
 

Z ultrazvukového odstraňovača zubného kameňa AMDENT treba demontovať koncovku. 
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7. PODMIENKY PRE VÝBER VŠETKÝCH TROCH REŽIMOV DEZINFEKCIE  
 

Výber dezinfekcií je možný len vtedy ak: 
- všetky nástroje na ovládacom paneli lekára sú vložené v držiakoch (v základnej polohe) 
- v zásobníku je dostatok destilovanej vody – na displeji nesmie byť správa 
 

!!!   WATER  LOW  !!!  
 
- nesmie svietiť LED v tlačidle  na klávesnici na stolíku sestry 
- v zásobníku je dostatok dezinfekčného roztoku – na displeji nesmie byť správa 
 

!  DISINFECTION LOW  ! 
 
- nesmie svietiť LED v tlačidle               na klávesnici stolíku sestry. 
V prípade nedostatku destilovanej vody, alebo dezinfekčného roztoku je dezinfekcia blokovaná.  
 
 

8. DEZINFEKCIA PLNIČA POHÁRA   
 

Dezinfekcia má nasledujúci časový priebeh: 
- napúšťanie roztoku 5s 
- pôsobenie roztoku 10 min. 
- preplach vodou 30s 
 

8.1 VÝBER DEZINFEKCIE PLNIČA POHÁRA 

Na klávesnici na stolíku sestry stlačte . Následne sa rozsvieti LED v tomto tlačidle. Na 
displeji na ovládacom paneli lekára sa zobrazí: 
 

CUP             DISINFECTION               DEZINFEKCIA PLNIČA 
PUT PIPE   ON   CUP  OUT                DAJ TRUBKU NA VÝSTUP PLNENIA POHÁRA 
PRESS    CUP   TO  START               NA ODŠTARTOVANIE STLAČ PLNENIE POHÁRA 
 

8.2 SPUSTENIE DEZINFEKCIE PLNIČA POHÁRA 

Po výbere dezinfekcie plniča pohára podľa bodu 8.1 spustite dezinfekciu stlačením  na 
ovládacom paneli lekára. Na displeji na ovládacom paneli lekára sa zobrazí: 
 

CUP             DISINFECTION                DEZINFEKCIA PLNIČA 
PROCESS IN   PROGRESS                PROCES JE V POSTUPE 
PRESS    HCUP TO STOP                   NA ZASTAVENIE STLAČ  HCUP 
TIME   TO   END   IN  s: xxx                  ČAS DO UKONČENIA V s: xxx 
 

Na displeji na ovládacom paneli lekára vo štvrtom riadku sa odpočítava čas do ukončenia 
procesu (napúšťanie, pôsobenie, preplach, zobrazovanie).  
 

Po uskutočnení celého cyklu dezinfekcie na displeji na ovládacom paneli lekára sa zobrazí: 
 

HYGIENE     FOR       CUP                   HYGIENA PRE PLNENIE POHÁRA 
PROCESS         FINISHED                   PROCES BOL   SKONČENÝ 
PRESS    HCUP TO  EXIT                    NA UKONČENIE STLAČ    HCUP 
TIME   TO   END   IN       s: 0      ČAS DO UKONČENIA V s: 0 

Na klávesnici na stolíku sestry stlačte . Následne zhasne LED v tomto tlačidle. Na displeji 
na ovládacom paneli lekára sa následne zobrazí: 
DENTAL   UNIT    V1 
READY  FOR WORK 
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8.3 ZASTAVENIE DEZINFEKCIE PLNIČA POHÁRA 
 

Po spustení dezinfekcie podľa bodu 8.2 je možné ju zastaviť ak si to okolnosti vyžadujú.  

Na klávesnici na stolíku sestry stlačte . Následne zhasne LED v tomto tlačidle. Na displeji 

na ovládacom paneli lekára sa následne zobrazí: 
 

CUP             DISINFECTION                 DEZINFEKCIA PLNIČA 
PROCESS   INTERRUPTED                PROCES BOL PRERUŠENÝ 
END    OF    DISINFECTION                UKONČENIE DEZINFEKCIE 
 

Na displeji na ovládacom paneli lekára sa následne zobrazí: 
 

PRESS   HCUP  TO  START 

Ďalej pokračujte tak ako pri výbere dezinfekcie stlačením tlačidla a pokračujte podľa 
inštrukcií na displeji. 
 

Po každom zastavení dezinfekcie a opätovnom spustení sa uskutočňuje len preplach vodou, 
nakoľko do systému sa už dostalo nedefinované množstvo dezinfekčného roztoku a súpravu 
treba dostať do stavu pripravenosti na prácu. 
 

8.4 ZRUŠENIE VÝBERU DEZINFEKCIE PLNIČA POHÁRA 
 

Ak k výberu došlo omylom alebo ste sa rozhodli zrušiť výber na klávesnici na stolíku sestry 

znova stlačte  . Následne zhasne LED v tomto tlačidle. Na displeji na ovládacom paneli 
lekára sa zobrazí: 
 
CUP              DISINFECTION                DEZINFEKCIA PLNIČA  
PROCESS   INTERRUPTED                PROCES BOL PRERUŠENÝ 
END OF DISINFECTION                       UKONČENIE DEZINFEKCIE 
 

a následne sa zobrazí: 
 
DENTAL   UNIT    V1 
READY  FOR  WORK 
 
 

9. DEZINFEKCIA VODNÝCH CIEST CHLADENIA  
 

Dezinfekcia má nasledujúci časový priebeh: 
- napúšťanie roztoku 20s 
- pôsobenie roztoku 10 min. 
- preplach vodou 30s 
 
 

Upozornenie 
!!! Počas tejto dezinfekcie musia byť všetky hadice v nádobe pre dezinfekciu!!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



NÁVOD NA POUŽITIE                                  

sk_hygiena da270-da280_2013_06  7/12 
 

 

9.1 VÝBER DEZINFEKCIE VODNÝCH CIEST CHLADENIA  

 

Na klávesnici na stolíku sestry stlačte            . Následne sa rozsvieti LED v tomto tlačidle. Na 
displeji na ovládacom paneli lekára sa zobrazí: 
 

PIPE            DISINFECTION              DEZINFEKCIA PRE HADICE 
PUT   PIPES   TO       BOWL             VLOŽ HADICE DO MISY 
PRESS  COOL  TO  START             NA ODŠTARTOVANIE STLAČ CHLADENIE 
 

9.2 SPUSTENIE DEZINFEKCIE VODNÝCH CIEST CHLADENIA 
 

Po výbere dezinfekcie vodných ciest chladenia podľa bodu 9.1 spustíte dezinfekciu 

stlačením  (všetky hadice musia byť vložené v nádobe pre dezinfekciu) na ovládacom paneli 
lekára. Na displeji na ovládacom paneli sa zobrazí: 
 

PIPE            DISINFECTION                 DEZINFEKCIA PRE HADICE 
PROCESS   IN   PROGRESS              PROCES JE V POSTUPE 
PRESS   HCOOL TO    STOP             NA ZASTAVENIE STLAČ HCOOL 
TIME   TO   END   IN   s: xxx      ČAS DO UKONČENIA V s:  xxx 
 

Na displeji na ovládacom paneli lekára vo štvrtom riadku sa odpočítava čas do ukončenia 
procesu, ktorý práve prebieha (napúšťanie, pôsobenie, preplach, zobrazovanie). 
 

Po uskutočnení celého cyklu dezinfekcie na displeji na ovládacom paneli lekára sa zobrazí: 
 

PIPE            DISINFECTION               DEZINFEKCIA PRE HADICE 
PROCESS             FINISHED              PROCES BOL SKONČENÝ 
PRESS    HCOOL  TO  EXIT               NA UKONČENIE STLAČ HCOOL 
TIME   TO   END   IN        s:0     ČAS DO UKONČENIA V s: 0 
 

Po stlačení HCOOL je možné okamžite odísť z dezinfekcie bez vrátenia hadíc do základnej 
polohy.  
 

Ak sa nestlačí HCOOL a následne sa zobrazí: 
 

PIPE               DISINFECTION              DEZINFEKCIA PRE HADICE 
PROCESS              FINISHED              PROCES BOL SKONČENÝ 
PUT   PIPES      TO    TABLE              VLOŽ HADICE DO STOLÍKA  
TIME     TO     END    IN   s: 0      ČAS DO UKONČENIA V s: 0 
 
Po vrátení všetkých hadíc do základnej polohy sa zobrazí: 
 

PIPE             DISINFECTION               DEZINFEKCIA PRE HADICE 
PROCESS              FINISHED              PROCES BOL SKONČENÝ 
PRESS   HCOOL TO     EXIT              NA UKONČENIE STLAČ HCOOL 
TIME     TO     END    IN   s: 0      ČAS DO UKONČENIA V s: 0 
 

 
Na klávesnici na stolíku sestry stlačte              . Následne zhasne LED v tomto tlačidle. Na 
displeji na ovládacom paneli lekára sa následne zobrazí: 
 

DENTAL   UNIT     V1 
READY FOR  WORK 
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9.3 ZASTAVENIE DEZINFEKCIE VODNÝCH CIEST CHLADENIA  
 

Po spustení dezinfekcie podľa bodu 9.2 je možné ju zastaviť ak si to okolnosti vyžadujú.  

Na klávesnici na stolíku sestry stlačte    . Následne zhasne LED v tomto tlačidle.   
Na displeji na ovládacom paneli lekára sa následne zobrazí: 
 

PIPE              DISINFECTION              DEZINFEKCIA PRE HADICE 
PROCESS   INTERRUPTED               PROCES BOL PRERUŠENÝ 
END    OF    DISINFECTION                UKONČENIE DEZINFEKCIE 
 

Na displeji na ovládacom paneli lekára sa následne zobrazí: 
 

PIPE              DISINFECTION              DEZINFEKCIA PRE HADICE 
PROCESS   INTERRUPTED               PROCES BOL PRERUŠENÝ 
KEEP   PIPES    IN    BOWL                NECHAJ HADICE V MISE  
 
Na displeji na ovládacom paneli lekára sa následne zobrazí: 
 

PRESS  HCOOL  TO  START 

Ďalej pokračujte tak ako pri výbere dezinfekcie stlačením tlačidla  a pokračujte podľa 
inštrukcií na displeji na ovládacom paneli lekára. 
 

Po každom zastavení dezinfekcie a opätovnom spustení sa uskutočňuje len preplach vodou, 
nakoľko do systému sa už dostalo nedefinované množstvo dezinfekčného roztoku a súpravu 
treba dostať do stavu pripravenosti na prácu.        
 

9.4 ZRUŠENIE VÝBERU DEZINFEKCIE VODNÝCH CIEST CHLADENIA  
 
Ak k výberu došlo omylom, alebo ste sa rozhodli zrušiť výber na klávesnici na stolíku sestry  

znova stlačte  . Následne zhasne LED v tomto tlačidle. Na displeji na ovládacom paneli 
lekára sa zobrazí: 
 

PIPE            DISINFECTION                DEZINFEKCIA PRE HADICE 
PROCESS  INTERRUPTED                PROCES BOL PRERUŠENÝ 
END    OF    DISINFECTION                UKONČENIE DEZINFEKCIE 
 

a následne sa zobrazí: 
 

DENTAL  UNIT      V1 
READY FOR  WORK 
 
 

10 DEZINFEKCIA S PREDĹŽENÝM ÚČINKOM  
 

Dezinfekcia má nasledujúci časový priebeh: 
 
- napúšťanie roztoku pre plnič pohára 5s 
- napúšťanie roztoku pre vodné cesty chladenia 20s 
- pôsobenie roztoku po vypnutí súpravy  
- preplach vodou po zapnutí súpravy pre plnič pohára 30s a pre vodné cesty 30s 
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10.1 VÝBER DEZINFEKCIE S PREDĹŽENÝM ÚČINKOM  

Na klávesnici na stolíku sestry stlačte . Na displeji na ovládacom paneli lekára sa zobrazí: 
 

PUT   PIPE   ON CUP    OUT              DAJ TRUBKU NA VÝSTUP PLNENIA POHÁRA 
PUT   PIPES    TO     BOWL                VLOŽ HADICE  DO MISY 
PRESS  HCUP  TO   START              NA ODŠTARTOVANIE STLAČ HCUP 
PRESS     CUP   TO       EXIT             NA UKONČENIE           STLAČ   CUP 
 

10.2 SPUSTENIE DEZINFEKCIE S PREDĹŽENÝM ÚČINKOM  
 

Po výbere dezinfekcie s predĺženým účinkom podľa bodu 10.1 (hadice nástrojov sú vložené 

v nádobe pre dezinfekciu) spustíte dezinfekciu stlačením  na klávesnici na stolíku sestry. 
Následne sa rozsvieti LED v tomto tlačidle. Na displeji na ovládacom paneli lekára sa zobrazí: 
 

PUT   PIPE   ON CUP    OUT              DAJ TRUBKU NA VÝSTUP PLNENIA POHÁRA 
PUT   PIPES    TO     BOWL                VLOŽ HADICE DO MISY 
PRESS  CUP  TO   START                 NA ODŠTARTOVANIE STLAČ PLNENIE POHÁRA 

Následne na ovládacom paneli lekára stlačte . Na displeji na ovládacom paneli lekára sa 
následne zobrazí: 
 

PUT   PIPE   ON CUP    OUT              DAJ TRUBKU NA VÝSTUP PLNENIA POHÁRA 
PUT   PIPES      TO     BOWL             VLOŽ HADICE DO MISY 
PRESS  HCUP  TO      STOP              NA ZASTAVENIE STLAČ HCUP 
DISINFECTION     PROCESS              DEZINFEKČNÝ PROCES 

 

PUT   PIPE   ON CUP    OUT              DAJ TRUBKU NA VÝSTUP PLNENIA POHÁRA 
PUT   PIPES    TO     BOWL               VLOŽ HADICE  DO MISY 
PRESS  HCUP  TO     STOP               NA ZASTAVENIE STLAČ HCUP 
TIME    TO   END  IN   s: xxx      ČAS DO UKONČENIA V s: xxx 
 

PUT   PIPE   ON CUP    OUT              DAJ TRUBKU NA VÝSTUP PLNENIA POHÁRA 
PUT   PIPES    TO     BOWL               VLOŽ HADICE DO MISY 
PRESS  HCUP  TO      STOP              NA ZASTAVENIE STLAČ HCUP 
TIME    TO   END  IN   s: xxx      ČAS DO UKONČENIA V s: xxx 
 

Po napustení dezinfekčného roztoku na displeji na ovládacom paneli lekára sa zobrazí: 
 

PUT   PIPE   ON CUP    OUT              DAJ TRUBKU NA VÝSTUP PLNENIA POHÁRA 
PUT   PIPES    TO    BOWL                VLOŽ HADICE DO MISY 
PRESS  HCUP  TO      STOP              NA ZASTAVENIE STLAČ HCUP 
PROCESS              FINISHED             PROCES BOL SKONČENÝ 
 

Na displeji na ovládacom paneli lekára sa následne zobrazí: 
 

SWITCH    OFF   THE    UNIT             VYPNI SÚPRAVU 
 

Po tomto zobrazení na displeji vypnite stomatologickú súpravu pomocou sieťového vypínača 
aby dezinfekčný roztok mohol pôsobiť potrebnú dobu. 
 

10.3 ZASTAVENIE DEZINFEKCIE S PREDĹŽENÝM ÚČINKOM 
 

Po spustení dezinfekcie podľa bodu 10.2 je možné ju zastaviť ak si to okolnosti vyžadujú.  

Na klávesnici na stolíku sestry stlačte . Následne zhasne LED v tomto tlačidle.  
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Na displeji na ovládacom paneli lekára sa následne zobrazí: 
 

PUT   PIPE   ON CUP    OUT              DAJ TRUBKU NA VÝSTUP PLNENIA POHÁRA 
PUT  PIPES    TO    BOWL                 VLOŽ HADICE DO MISY 
PRESS  HCUP  TO     STOP               NA ZASTAVENIE STLAČ HCUP 
PROCESS   INTERRUPTED               PROCES BOL PRERUŠENÝ 
 

Na displeji na ovládacom paneli lekára sa následne zobrazí: 
   
SWITCH  OFF  THE  UNIT                  VYPNI SÚPRAVU 
 

10.4  ZRUŠENIE VÝBERU DEZINFEKCIE S PREDĹŽENÝM ÚČINKOM  

Ak k výberu došlo omylom, alebo ste sa rozhodli zrušiť výber na klávesnici na ovládacom paneli 

lekára stlačte  . Na displeji na ovládacom paneli lekára sa následne zobrazí: 
 

DENTAL   UNIT       V1 
READY  FOR   WORK 
 

11 DOKONČENIE DEZINFEKCIE PO ZAPNUTÍ SÚPRAVY 
  
Dokončenie dezinfekcie po zapnutí súpravy pozostáva z preplachu vodou tých vnútorných ciest, 
ktoré boli napustené dezinfekčným roztokom. 
 

Dokončenie dezinfekcie po zapnutí súpravy je potrebné v nasledujúcich prípadoch: 

 pred vypnutím súpravy bola spustená dezinfekcia s predĺženým účinkom  

 po spustení hociktorej dezinfekcie došlo k výpadku napájania z elektrickej siete 

 po spustení hociktorej dezinfekcie došlo k vypnutiu súpravy omylom 
 

Upozornenie 
Počas dokončenia dezinfekcie vodných ciest chladenia musia byť všetky hadice 
v nádobe pre dezinfekciu.  
 

Ak je po zapnutí potrebné dokončiť dezinfekciu plniča pohára na displeji na ovládacom paneli 
lekára sa zobrazí: 
 

PRESS  HCUP  TO  START 

Na klávesnici na stolíku sestry stlačte . Následne sa rozsvieti LED v tomto tlačidle. Na 
displeji na ovládacom paneli lekára sa zobrazí: 
 

CUP             DISINFECTION               DEZINFEKCIA PLNIČA POHÁRA 
PUT PIPE   ON   CUP  OUT                DAJ TRUBKU NA VÝSTUP PLNENIA POHÁRA 
PRESS    CUP   TO  START               NA ODŠTARTOVANIE STLAČ PLNENIE POHÁRA 
 

Ďalej pokračujte ako v bode 8.2. 
 

Ak je po zapnutí potrebné dokončiť dezinfekciu vodných ciest chladenia na displeji na 
ovládacom paneli lekára sa zobrazí: 
 

PRESS  HCOOL  TO  START 

Na klávesnici na stolíku sestry stlačte . Následne sa rozsvieti LED v tomto tlačidle. Na 
displeji na ovládacom paneli lekára sa zobrazí: 
 

PIPE           DISINFECTION                  DEZINFEKCIA PRE HADICE 
PUT   PIPES    TO     BOWL                VLOŽ HADICE DO MISY 
PRESS  COOL  TO  START                NA ODŠTARTOVANIE STLAČ CHLADENIE 

Ďalej pokračujte ako v bode 9.2. 

 



NÁVOD NA POUŽITIE                                  

sk_hygiena da270-da280_2013_06  11/12 
 

Každé napustenie dezinfekčného roztoku do systému je monitorované a zaznamenávané do 
pamäťového média nezávislého na elektrickom napájaní. 
 

Po každom zapnutí súpravy je automaticky kontrolovaný obsah tohto pamäťového média 
a podľa zaznamenaných údajov je dezinfekcia v prípade potreby dokončená. 
 

Nakoľko sú v pamäťovom médiu uložené dôležité informácie o priebehu dezinfekcie a o celej 
súprave je toto médium po každom zapnutí súpravy testované na správnu funkciu. 
 

V prípade nesprávnej funkcie tohto pamäťového média sa zobrazí na displeji na ovládacom 
paneli lekára v treťom riadku po zapnutí súpravy nápis: 
 

!!!   EEPROM   ERROR  !!! 
 

Upozornenie  
V prípade tejto správy treba volať neodkladne servisného technika. 
 

V takomto prípade nie je zaručená správnosť uložených údajov a preto treba pred 
vlastnou prácou dôkladne uskutočniť preplach všetkých hadíc po dobu minimálne 20s, 
pre každú hadicu pri zapnutom chladení a preplachu plniča pohára vodou po dobu 
minimálne 20s ak treba neodkladne pokračovať v práci. 
 

Dokončenie dezinfekcie vodných ciest chladenia je podmienené dostatočnou hladinou 
destilovanej vody v zásobníku.  
V prípade nedostatočnej hladiny je tento stav indikovaný tak ako je to popísané v bode 4. 
 

Súpravu treba vypnúť, vodu doplniť a znova zapnúť a pokračovať podľa pokynov na displeji na 
ovládacom paneli lekára tak ako to bolo popísané v príslušných predchádzajúcich bodoch.  
 
 

12 AKUSTICKÁ SIGNALIZÁCIA POČAS DEZINFEKCIE 
 

V rámci dezinfekcie sú použité štyri druhy akustickej signalizácie: 

 trojité pípnutie po ukončení napúšťania dezinfekčného roztoku do každého systému 

 trojité pípnutie v prípade potreby dokončenia dezinfekcie každého druhu po zapnutí  

 trojité pípnutie v prípade nesprávnej funkcie pamäťového média 

 6 krát trojité pípnutie po ukončení každého druhu dezinfekcie  
 

Akustická signalizácia má za úlohu upútať pozornosť obsluhy na textové správy na displeji na 
ovládacom paneli lekára. 
 
 

13 DEZINFEKCIA STRIEKAČKY 
 

Slúži na vykonanie hygieny striekačky nachádzajúcej sa na ovládacom paneli lekára 
a striekačky nachádzajúcej sa na stolíku sestry (ak  je montovaná). 
 

Upozornenie  
Dezinfekciu striekačky je možné spustiť, len ak sú z držiakov na ovládacom paneli vybraté 
všetky hadice, na ktorých sa ide vykonávať dezinfekcia. Preto je potrebné dezinfekciu 
striekačky vykonávať súčasne s dezinfekciou ostatných hadíc. 
 

Presvedčte sa, že sú z držiakov na ovládacom paneli vybraté všetky hadice okrem striekačky 
a vložené do nádoby (obr.5) za účelom vykonania dezinfekcie. 
 

Vyberte z držiaka nástrojov striekačku a nasmerujte ju do pľuvadlovej misy, prípadne do 
voľného otvoru v nádobe na dezinfekciu, do odtokového lievika (obr.5) alebo do inej externej 
nádoby.  
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Dezinfekciu striekačiek sa doporučuje vykonať na konci každého pracovného dňa. Následný 
preplach striekačiek čistou vodou je nutné vykonať minimálne po dobu 20 sekúnd (striekačku 
nasmerovať do pľuvadlovej misy, stlačiť ľavú páčku). Tento preplach sa doporučuje vykonať až 
na začiatku nasledujúceho pracovného dňa. 

 
DOPORUČENIE VÝROBCU STOMATOLOGICKÝCH SÚPRAV 
 

Vo všeobecnosti najúčinnejšia je cielená dezinfekcia súpravy na konci pracovného dňa.  
Následný preplach vnútorných rozvodov súpravy na začiatku nasledujúceho pracovného dňa 
čistou, resp. destilovanou vodou zabezpečí vyplavenie rozrušených biofilmov po pôsobení 
dezinfekčného roztoku z vnútorných rozvodov stomatologickej súpravy. 
 

 

 

 

 

 


