
DURR MD 555 Cleaner
 * יעילות גבוהה בניקיון אבקת פרופי

Orotol ® Plus טיפול מושלם בשילוב עם * 
   או Orotol אולטרה ®

 * הרכב אפקטיבי של חומצות אורגניות
   ונוגדי הקצפה.

 DURR Orotol ® Plus
נוזל ניקוי וחיטוי נוגד קצף המיועד לחיטוי, בישום, ניקוי וטיפול

סימולטני של כל מערכת הסקשן
* מיועד למערכות סקשן, מומלץ ע“י היצרנים המובילים

לטיפול ב:
* חיידקים (כולל שחפת)

 * פטרת
(HBV, HCV, HIV כולל) וירוס * 

QAC :רכיבים פעילים   
   2.5 ליטר בקבוק

DURR טיפול במערכות סקשן המכילות סירי הפרדה תוצרת

 MD 555 Cleaner ו- Orotol ® Plus  מיועדים לעבודה משולבת

כמחצית ממערכות הסקשן אינן פועלות כשורה
הסיבה לכך שמספר גדול של מערכות הסקשן עוברים חיטוי ללא מתן דגש לניקיון כנדרש

הניקיון של מערכות הסקשן נדרש ואף אלמנטרי, בהתחשב בכך שהמערכת שואבת חומרים
אגרסיבים כגון: דם, סילביה, חלקי שיניים, אבקות למינהם וכדומה, כאשר החומרים אלו 

מצטברים בצנרת הסקשן ונבנים אט אט בתוך הצנרת וסותמים אותה בהדרגה
וכתוצאה מכך פוגעים בביצועי הסקשן כאשר במצב הגרוע ישנן הפסקות שאיבה.

שימוש מוקפד בחומרי ניקוי וחיטוי יגנו על מערכת הסקשן שלך (כולל צנרת) מהצטברות 
משקעים וזיהום מיקרוביאלי. ניקיון סדיר של מערכת הסקשן תמנע אובדן ביצועים של המערכת

ותגדיל את תוחלת החיים של מערכת הסקשן שלך.

אזהרות:
* תמיד ללבוש ציוד מגן מתאים
  כגון כפפות בעת טיפול וחיטוי.

* מגרה את העיניים והעור.
* במקרה של מגע עם העור, יש לשטוף

 מייד באמצעות מים וסבון.
* במקרה של מגע עם העין, יש לשטוף
  ביסודיות עם מים וקבל טיפול מרופא.

* תמיד הרחק מהשג ידם של ילדים.

דם, ריר  וכל סוגי תחליפי חומרי החיטוי, בשילוב עם מערבולות הנוצרות ע"י הסקשן יוצרים הרבה
קצף, אשר יכול לגרום לעצירות פתאומיות לא רצויות של סיר ההפרדה. החומר  בטבליות  מונע 
הקצפה ומחטא את הצנרת . חשוב ביותר לאחר סיום העבודה להעביר בסקשן  מיד מים נקיים 

לאחר מכן, לשאוב מים עם חומר חיטוי וכן לפני הפסקת צהריים, , אנו מציעים להכניס חצי טבליה 
DURR אל הפילטר המפצל, ואת החצי השני להכניס אל הפילטר הקו (הצהוב)של
כל טבלייה עטופה בסרט מגן אשר נמס במים, אשר מבטיח שימור ושימוש בטוח. 

לא צריך להסירו הוא ימס במגע עם מים. יש לשאוב כמות קטנה של מים דרך טיפ הסקשן, 
כמובן לאחר שהוכנסה הטבלית לפילטר הסקשן, פעולה זו מספיקה בכדי להשיג אפקט

נוגד קצף מידי. הטבלייה נמסה  באיטיות כאשר נשטפת במים , ותשחרר חומרים נוגדי קצף לכל יום
העבודה, חתיכות שנדבקו יכולות להיות מוסרות מהפילטר ע"י שטיפה במים חמים.

הטבלייה כוללת בתוכה חומרים אנטיבקטרילים  שמפרקים  את החומרים  שהינם מקור לריח רע

CATTANI טבליות חיטוי ונגדות קצץ

ETI מומלץ ע“י

* כאפשרות נוספת לשימוש בטבליות, מומלץ להמיס טבליה או שתיים בתוך כלי ייעודי
  לשאוב את החומר באמצעות כלי שאיבה (ראה תמונה 2 בגב הדף) 

 DURR Orotol ® Plus
MD 555 חשוב! אם הנך משתמש באורטול חובה עליך להשתמש לפחות פעם בשבוע בחומר

חומר זה מיועד להמיס את שאריות הדם והליכלוך בצנרת ולשמש כנוגד הקצפה

| dental@013.net | www.dentalshop.co.il  | 03-5799760  אתי תעשיות דנטליות בע“מ טל: 

03-5799758 ניתן להזמין טבליות חיטוי וניקוי באתי תעשיות בפקס 

לשאלות



חיטוי וניקוי של מערכת הסקשן

1. ניקיון לאחר כל מטופל.
לאחר כל טיפול שאב כוס מים קרים עם צינור הסקשן הגדול,

שאב כוס מים קרים נוספת עם צינור הסקשן הקטן.
יש להקפיד על כך גם אם בטיפול נעשה שימוש רק באחד הצינורות

* צינור הסקשן הגדול שואב כמות גדולה של אוויר
  המשפרת משמעותית את פעולת הניקיון

2. ניקיון בכל הפסקת צהריים וכל סוף יום העבודה

* אין להכין את תערובת החיטוי יותר מאשר שעה אחת לפני השימוש, 
  המתנה של זמן ארוך יותר תגרום לאובדן הדרגתי של עוצמת החיטוי

* אין להשתמש בכל חומר ניקוי או חיטוי אשר לא אושר במפורש ע“י אתי 
CATTANI תעשיות דנטליות בע“מ, למשל, מאושר השימוש ב: טבליות  

MD 555 בצירוף עם Orotol Ultra או  Orotol Plus  
* אסור להשתמש בחומרי ניקוי או חיטוי היוצרים קצף  

* בשום אופן אסור להשתמש / לשאוב / לשפוך לכיור חומצות כגון: 
   אציטון ואקונומיקה וכד' מאחר והחומרים אלו מפרקים את חלקי

  הפלסטיק והגומיות. 

לפני כל הפסקת צהריים ובסוף כל יום עבודה יש לנקות ולחטא את
מערכת הסקשן באמצעות  חומר ניקוי וחיטוי לא אגרסיבי, יש להשתמש

במתקן שאיבה שבתמונה
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3. ניקיון פילטרים בסיום יום עבודה
בסיום יום עבודה יש לנקות את הפילטר הצהוב ׁ(מס, 1 באיור)

בסיום יום עבודה יש לנקות את הפילטר השחור (מס‘ 2 באיור) 

* במידת הצורך יש להחליף את הפילטרים

* בדגמים בהם מותקן סיר הפרדה תוצרת 
  METASYS יש לנקות את מיכל האיסוף
  הממוקם בגוף המרקקה מתחת למפצל

  הסקשן  (מס‘ 3 באיור)

5. ניקיון פילטר פנימי של סיר ההפרדה
( CS1 מצוי על סיר ההפרדה) בכל שבוע יש לנקות את הפילטר הצהוב הפנימי

יש לאתר את הפילטר (חלק צהוב המחובר לגוף סיר ההפרדה)
משוך החוצה את הפרסות הנעילה (בצבע כחול)

נתק את הפילטר ולנקות היטב
לאחר חבר הכל בחזרה ולא לשכוח להחזיר למקום את פרסות הנעילה הכחולות

4. ניקיון הסיפון
פעם בשבוע יש לנקות את הסיפון הממוקם מתחת לגוף המרקקה

לפני הסגירה יש למרוח וזלין על הגומיה לאטימה הרמטית.

* במידת הצורך יש להעזר בטכנאי
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 03-5799760 לשאלות בקשו את אילן- אתי תעשיות דנטליות  טל: 


