
Planmeca Sovereign® Classic

Údržba a sanitární péče

Po každém pacientovi
Povrchy
1 Otřete pomocí dezinfekčního prostředku na 

povrchy schváleného společností Planmeca: 
• kovové části opěrky hlavy
• kovové části opěrek rukou
• ochranný kryt operačního světla
• madla operačního světla
• hygienickou membránu
• hadice k nástrojům
• nástroje (viz pokyny k nástrojům)
• držák nástrojů*
• ramena nástrojů
• stolek
• horní kryt plivátka

Otřete zrcátko pacienta na operačním světle 
jemným mýdlem rozpuštěným ve vodě. 

2 Otřete čalounění jemným mýdlem 
rozpuštěným ve vodě. V případě potřeby otřete 
pomocí dezinfekčního prostředku na čalounění 
schváleného společností Planmeca.

3 Otřete monitor a madlo (viz pokyny k monitoru).

4 Vyčistěte plivátko:
• Nalijte do něj několik kapek dezinfekčního 

prostředku schváleného společností 
Planmeca a měkkým kartáčkem vyčistěte. 

• Plivátko opláchněte stisknutím tlačítka pro 
oplach.

• Otřete vnější povrch plivátka.
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*Před čištěním držáku nástrojů uzamkněte dotykový displej.
Dotykový displej je odemknutý. Stisknutím ho zamknete.

Dotykový displej je zamknutý. Stisknutím a přidržením ho odemknete.
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Odsávací systém
1 Odstraňte použité odsávací koncovky.

2 Propláchněte odsávací hadice odsátím jedné 
sklenice vody každou z nich.

3 Otřete sací násadce pomocí dezinfekčního 
prostředku na povrchy schváleného 
společností Planmeca.

4 Otřete držák Flexy™ pomocí dezinfekčního 
prostředku na povrchy schváleného 
společností Planmeca.

Nepoužívejte 
sprej!
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Vodní rozvod
Krátký proplach
1 Vložte všechny nástroje využívající vodu do 

proplachovacího držáku.

2 Ohněte ramena nástrojů v úhlu nejméně 
o 90° a spusťte krátký proplach.
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Nepoužívejte 
sprej!



Planmeca Sovereign® Classic

Ráno
Odsávací systém
Proplach savek
1 Spusťte proplach savek.

2 Otřete sací násadce pomocí dezinfekčního 
prostředku na povrchy schváleného 
společností Planmeca.
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Filtry
Vyčistěte filtry hrubých nečistot.

-MIN

-MIN

-MAX

Vodní rozvod
Dlouhý proplach
1 Vložte všechny nástroje využívající vodu do 

proplachovacího držáku.

2 Ohněte ramena nástrojů v úhlu nejméně 
o 90° a spusťte dlouhý proplach.
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Po skončení pracovního dne
Povrchy
Otřete čalounění pomocí dezinfekčního prostředku 
na čalounění schváleného společností Planmeca.

Odsávací systém
Čištění savek
1 Zasuňte sací hadičky do držáku pro čištění 

sacích hadiček.

2 Spusťte čištění savek.

3 Vydezinfikujte sací násadce v mycím 
dezinfektoru.

4 Držák Flexy™: Vydezinfikujte jednotlivé držáky 
v mycím dezinfektoru. Otřete držák ústního 
skeneru pomocí dezinfekčního prostředku na 
povrchy schváleného společností Planmeca.

1 2 3 4

Filtry
1 Filtr plivátka vyprázdněte, vyčistěte a 

vydezinfikujte v mycím dezinfektoru.

Pozor! Nevyklepávejte filtr plivátka do výlevky.

2 Vyjměte plivátko a omyjte ho vodou o teplotě 
max. 65 °C.
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Vodní rozvod
Dlouhý proplach
1 Vložte všechny nástroje využívající vodu do 

proplachovacího držáku.

2 Ohněte ramena nástrojů v úhlu nejméně 
o 90° a spusťte dlouhý proplach.
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Údržba a sanitární péče

Týdně
Povrchy
Otřete čalounění pomocí čisticího prostředku na 
čalounění schváleného společností Planmeca.

Odsávací systém
1 Smíchejte 20 ml dezinfekčního prostředku 

schváleného společností Planmeca s 1 l vody.

2 Stiskněte tlačítko VS/A. Otevře se ventil plivátka. 
Pozor, platí pouze pro separátory amalgámu 
Dürr nebo systémy VS/A.

3 Nalijte směs do plivátka.

4 Nechte roztok přes noc působit.
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Vodní rozvod, pokud je vypnuté trvalé čištění
Čištění WCS
1 Vložte všechny nástroje využívající vodu do 

proplachovacího držáku.

2 Ohněte ramena nástrojů v úhlu nejméně 
o 90° a spusťte čištění rozvodu vody.

3 Soupravu na noc vypněte.

4 Zapněte jednotku a počkejte na dokončení 
cyklu čištění.

5 Zkontrolujte, zda je koncentrace peroxidu 
vodíku ve vodě < 250 ppm. Pokud tomu tak není, 
proveďte dlouhé propláchnutí a zopakujte test.
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www.planmeca.com

Podrobné pokyny najdete v návodu k použití. Copyright Planmeca. Právo na změny vyhrazeno.
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Dezinfekční prostředky schválené společností Planmeca
Dezinfekční prostředky 
na povrchy*

Dezinfekční prostředky 
na čalounění

Čisticí prostředky 
na čalounění

Dezinfekční prostředky 
pro odsávací systém*

Dezinfekční prostředky 
pro vodu a rozvod vody

Dürr FD 322 Dürr FD 312 Dürr FD 360 Dürr Orotol Plus Planmeca PlanClear™

Dürr FD 333 Orbis Evacuation System 
Disinfection Concentrate 
(193087, 193088)Orbis surface 

disinfection (MD121936, 
MD121937, MD125294, 
MD125295)

*Pečlivě zkontrolujte požadavky na čisticí a dezinfekční prostředky zařízení třetích stran, abyste zajistili, že použití prostředků nebude 
mít nepříznivý vliv na platnou záruku nebo jiné smluvní podmínky výrobců zařízení třetích stran.

Zásobníky
Zásobník dezinfekčního prostředku Zásobník Planmeca PlanClear™ Nádobka na vodu

Doplňte, když bliká 
žlutá ikona v horní 
části ovládacího 
panelu. Interval 
doplnění je 
přibližně čtyři týdny.

Doplňte, když 
bliká zelená ikona 
v horní části 
ovládacího panelu. 
Interval doplnění je 
přibližně čtyři týdny.

Doplňte, když bliká 
modrá ikona v horní 
části ovládacího 
panelu. 

Měsíčně
Odsávací systém a rozvod vody
1 Vydezinfikujte držák pro čištění sacích hadiček 

v mycím dezinfektoru.

2 Proplachovací držák vydezinfikujte v mycím 
dezinfektoru. V případě potřeby vysterilizujte 
v autoklávu.

3 Vyndejte nádobku na vodu a vyčistěte ji.
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Filtry
1 Vyměňte filtry hrubých nečistot.

2 Vyprázdněte filtr jemných nečistot VS/A.

3 Vyprázdněte sběrnou nádobu na olej.
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Vodní rozvod, pokud je zapnuté trvalé čištění
Čištění WCS
1 Vložte všechny nástroje využívající vodu do 

proplachovacího držáku.

2 Ohněte ramena nástrojů v úhlu nejméně o 90° 
a spusťte čištění rozvodu vody.

3 Soupravu na noc vypněte.

4 Zapněte jednotku a počkejte na dokončení 
cyklu čištění.

5 Zkontrolujte, zda je koncentrace peroxidu 
vodíku ve vodě < 250 ppm. Pokud tomu 
tak není, proveďte dlouhé propláchnutí a 
zopakujte test.
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