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Príloha Čistenie (dekontaminácia) pľuvadlovej misy a 
odsávacích hadíc pre stomatologické súpravy Diplomat 
Adept DA270, DA280. 

Účel a použitie čistenia pľuvadlovej misy a odsávacích hadíc  

Čistenie odpadových ciest pre oplach misy a odsávacích hadíc veľkej a malej odsávačky sa 
vykonáva za účelom odstránenia choroboplodných zárodkov a vyčistenia odpadovej a 
odsávacej sústavy separátora resp. odlučovača amalgámu inštalovaného v stomatologickej 
súprave. Riadiaca elektronika stomatologickej súpravy je navrhnutá tak, aby umožňovala dva 
režimy čistenia.  

Cielené vyčistenie pľuvadlovej misy a odsávacích hadíc veľkej a malej odsávačky, to 
znamená, že sa vykoná len raz po jej aktivovaní. Slúži na cielenú dekontamináciu súpravy 
na začiatku resp. konci pracovného dňa, prípadne pri odstávke súpravy na dlhší čas. 

Priebežné (trvalé) čistenie odsávacích hadíc veľkej a malej odsávačky funguje tak, že počas 
normálnej prevádzky sa pri každom odložení odsávačky automaticky vykoná prečistenie 
odsávacích hadíc (po dobu 7s). 

Súprava sama zabezpečuje, aby sa čistiaci roztok primiešaval do vody pre oplach misy a 
odsávacích hadíc .  

V prípade, že v stomatologickej súprave je zabudovaný separátor CATTANI alebo odlučovač 
amalgámu METASYS, je nutné ako čistiaci roztok používať prostriedok GREEN & CLEAN 
M2. Tento prostriedok sa musí použiť minimálne 2-krát počas každého pracovného dňa na 
cielené prečistenie oplachu misy a odsávacích hadíc. Využitie priebežného čistenia 
odsávacích hadíc je na osobnom rozhodnutí obsluhujúceho personálu. Ako zásobník pre 
čistiaci roztok slúži plastová nádoba označená zeleným štítkom s názvom GREEN & CLEAN 
M2.  

Upozornenie 
Dopĺňanie čistiaceho roztoku do zásobníku je možné len pri vypnutom hlavnom vypínači 
stomatologickej súpravy. 

Priebežné (trvalé) čistenie odsávacích hadíc veľkej a malej odsávačky 

 
 

 

 

Ovládanie priebežného čistenia 
odsávacích hadíc 
 
PR1 – zapína /vypína priebežné 
čistenie odsávacích hadíc 
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Priebežné čistenie odsávacích hadíc sa zapína prepnutím prepínača PR1, umiestnenom v 
pľuvadlovom bloku, do polohy ON. 

Pri zapnutom priebežnom (trvalom) čistenie odsávacích hadíc veľkej a malej odsávačky sa 
po každom odložení odsávačiek ( obe odsávačky musia byť v držiaku ) vykoná automatické 
prečistenie pri ktorom sa hadice a odpadové cesty prepláchnu vodou s primiešaním 
čistiaceho roztoku (GREEN & CLEAN M2). Táto procedúra trvá cca. 7s po odložení 
odsávačky. Po odložení odsávačky do držiaku táto zostáva v činnosti po dobu cca. 7s. 

Cielené prečistenie pľuvadlovej misy a odsávacích hadíc veľkej a 
malej odsávačky 

 

Cielené vyčistenie pľuvadlovej misy a odsávacích hadíc veľkej a malej odsávačky sa vykoná 
pre odsávačky a oplach misy zároveň. Touto procedúrou sa prečistia odsávacie hadice 
veľkej a malej odsávačky a príslušné odpadové cesty a misa s odpadovými cestami. Celková 
doba trvania cieleného čistenia je 55s. 

Procedúra sa vykoná stlačením tlačidla C. Cielené prečistenie je možné ukončiť stlačením 
tlačidla C. Pre vykonanie cieleného vyčistenie pľuvadlovej misy a odsávacích hadíc veľkej a 
malej odsávačky musia byť obe odsávačky v držiakoch. V prípade vybratia sa čistenie 
ukončí.  

Upozornenie 
Čistenie sa nespustí pokiaľ je fľaša s čistiacim roztokom prázdna. Prázdna fľaša s čistiacim 
roztokom je indikovaná pípnutím pri vyvolaní čistenia. 

 

 

Ovládanie cieleného prečistenia pľuvadlovej 
misy a odsávacích hadíc veľkej a malej 
odsávačky 
 
Tlačidlo C – zapína /vypína cielené vyčistenie 
pľuvadlovej misy a odsávacích hadíc veľkej 
a malej odsávačky 


