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Stomatologia

 Q Technika czyszczenia parą - myjka Elmasteam 4,5 do 8 bar, dostępna w różnych wersjach
 Q Wydajna technika czyszczenia ultradźwiękami za pomocą sprawdzonych trybów  
i programów czyszczenia

 Q Odpowiednie myjki ultradźwiękowe do czyszczenia tac o znormalizowanych wymiarach
 Q Preparaty czyszczące Elma Dent & Med Clean do zastosowań z ultradźwiękami  
oraz do dezynfekcji instrumentów

Rozwiązania dla praktyk i laboratoriów dentystycznych
Idealne rezultaty czyszczenia dzięki technice ultradźwiękowej i parowej



Profesjonalne czyszczenie w praktyce dentystycznej i laboratorium

Zadania czyszczenia w dziedzinie stomatologii są zróżnicowane 
i mogą bardzo się różnić między praktyką dentystyczną i  
laboratorium. Urządzenia ultradźwiękowe Elmasonic i urządzenia 
parowe Elmasteam, jak też środki czyszczące i dezynfekujące 
Elma Dent & Med Clean wspierają użytkowników w typowych  
zadaniach. Powyższe zastosowania z udziałem urządzeń 
ultradźwiękowych i parowych można zatem uwzględnić w procesie  
higienicznym.

Myjki ultradźwiękowe Elmasonic są stosowane przede wszystkim 
do czyszczenia wstępnego stosowanych narzędzi, do usuwania 
gipsu i cementu oraz do intensywnego odświeżania i czyszczenia  
protez. W połączeniu serii preparatów czyszczących Elma 
Dent & Med Clean z myjkami ultradźwiękowymi Elmasonic 
można osiągnąć najlepsze rezultaty czyszczenia. Oprócz tego w 
ten sposób czyszczone instrumenty i materiały są chronione, a 

Łatwe dozowanie preparatów czyszczących Elma Dent & Med Clean

Tabele dozowania środków czyszczących i dezynfekujących Elma 
Dent & Med Clean przedstawiają zarys możliwości zastosowania,  
dozowanie i parametry stosowania wszystkich preparatów 
czyszczących i dezynfekujących.

W ten sposób użytkownicy mogą pewnie dobrać i właściwie 
dozować preparaty czyszczące.

środki czyszczące i dezynfekujące są przeznaczone do różnych 
zastosowań i materiałów.

Dzięki enzymatycznemu działaniu preparatu EC 15 pomyślano 
również o bezpieczeństwie użytkownika. W celu ochrony personelu  
preparat służy dodatkowo jako środek stosowany przed 
dezynfekcją zanieczyszczonych narzędzi. Preparat w saszetce  
zapewnia pewne, łatwe i szybkie dozowanie. Myjki parowe  
Elmasteam stosuje się także pośrednio między procesami  
czyszczenia podczas produkcji protez, mostów i wypełnień. 
Narzędzia są czyszczone intensywnie, aby delikatnie i skutecznie  
usunąć pozostałości, takie jak tlenek glinowy z procesu  
piaskowania, pozostałości tlenków z lutowania i spawania  
punktowego, także woski, środki szlifierskiei polerskie. W tych 
procesach chemia nie jest potrzebna.

Ściągnij tabelę



W praktyce dentystycznej instrumenty muszą przejść nie tylko 
dezynfekcję wstępną, ale też muszą zostać dokładnie wyczyszczone.  
W tym przypadku stosuje się myjki ultradźwiękowe wraz z odpo-
wiednimi preparatami czyszczącymi. 

Zadania dezynfekcji wstępnej, usuwania gipsu, dezynfekcji wierteł 
i jednoczesnego czyszczenia, jak też czyszczenia wstępnego z 
cementu można szybko i łatwo przejść przy pomocy urządzeń i 
chemii.

Przykład zastosowania w praktyce dentystycznej.

Czyszczenie narzędzi: 
 Q Elmasonic S 30H lub Elmasonic Denta Pro H
 Q EC 15 jako łączony środek dezynfekująco-czyszczący  
(środek enzymatyczny) lub czyszczenie środkiem  
alkalicznym EC 10

 Q Czyszczenie instrumentów w koszu z  
dodatkiem chemii czyszczącej 

Przebieg pracy 
w laboratorium dentystycznym

Przebieg pracy
w praktyce dentystycznej

W laboratorium dentystycznym, w którym wykonuje się protetykę, 
mosty i korony dla pacjentów, przeprowadza się bardzo dużo 
różnych zadań.

Ultradźwięki stosuje się do czyszczenia precyzyjnego i końcowego 
przed przekazaniem przedmiotów do praktyki. Dostarczone łyżki 
wyciskowe można czyścić w kąpieli ultradźwiękowej z preparatem 
usuwającym alginat Elma EC 25. Ultradźwięki w połączeniu z  
preparatem czyszczącym wnikają wgłąb, usuwając alginaty i  
zanieczyszczenia. 

Denta Pro H wraz z koszem i pokrywką

 Q Czyszczenie instrumentów w pojemnikach szklanych 
różnymi substancjami czyszczącymi. Dzięki zastosowaniu 
szklanych zlewek można różnymi preparatami wyczyścić drobne  
elementy. W ten sposób można wyczyścić równocześnie 
łyżki wyciskowe, instrumenty zanieczyszczone cementem lub  
gipsem i wiertła w przeznaczonej dla nich mieszaninie.

Denta Pro H z dwiema szklanymi zlewkami

Myjka ultradźwiękowa Elmasonic S w laboratorium dentystycznym

Myjka parowa Elmasteam 8 z absorberem pary i innymi akcesoriami 

Niezbędne staje się zastosowanie myjki parowej Elmasteam. 
Podczas całego łańcucha procesu produkcji w protetyce bardzo 
pomocne okazują się urządzenia czyszczące parą.



Elmasteam 45 basic i Elmasteam 8 basic
Urządzenia czyszczace parą jako niezbędni pomocnicy w laboratorium

Funkcje i zalety Elmasteam 45 basic:

 Q ciśnienie pary 4,5 bar przy najwyższej technice 
bezpieczeństwa

 Q równomierne ciśnienie dzięki wysokiej wydajności grzewczej
 Q urządzenie solidne - model stołowy lub ze
 Q stelażem ściennym
 Q ergonomiczna rękojeść z uchwytem
 Q łatwość w utrzymaniu czystości

Elmasteam 45 basic występuje w dwóch wersjach:

 Q Elmasteam 45 basic HP
 Q elastyczna rękojeść
 Q napełnianie manualne
 Q wąż o długości 1,3 m
 Q ustawienie niezależne od podłączenia do wody

 Q Elmasteam 45 basic HPW
 Q automatyczne napełnianie wodą w przypadku ciągłych prac 
(zintegrowana pompa, zabezpieczona przed pracą na sucho)

 Q funkcja mokrej pary do efektywnego usuwania wosków

Podczas produkcji protez, mostów i wypełnień czyszczenie  
powinno być intensywne na każdym etapie. Pozostałości, takie jak 
tlenek glinowy z piaskowania, pozostałości tlenków z lutowania 
i spawania punktowego, także woski, środki do szlifowania i 
polerowania są usuwane delikatnie i bardzo szybko poprzez  
wysokie ciśnienie pary przy jednocześnie wysokiej temperaturze.

Szczególny problem stwarza np. usuwanie wosku. Drobne 
pozostałości wosku „wymagają“, by przedmioty były silniej  
nagrzewane, aby przekroczyć temperaturę topnienia wosku i go 
usunąć. Opcjonalnie zarówno Elmasteam 45 basic, jak też Elma-
steam 8 basic dysponują funkcją mokrej pary - w tym celu należy 
zmienić pozycję pokrętła na funkcję mokrej pary.

Działanie pary z wodą dostarcza czyszczonym przedmiotom 
podwyższonej temperatury, która powoduje, że wosk topnieje i 
można go łatwo oraz dokładnie usunąć.

Obydwa urządzenia czyszczące parą Elmasteam są bardzo 
wydajne i dysponują ciśnieniem pary od 4,5 do 8 bar.  
Zarówno Elmasteam 45 basic jak też Elmasteam 8 basic są 
dostępne w różnych wersjach.

Opcjonalnie można zastosować - w przypadku pracy ciągłej - 
także zintegrowane pompy do automatycznego napełniania 
zbiornika wodą, co eliminuje napełnianie manualne i związane 
z tym oczekiwanie. Aby wysuszyć części, można podłączyć  
opcjonalnie sprężone powietrze.

Tutaj znajdziesz informacje o Elmasteam 45 basic

Napięcie sieci (V) 220 - 240

Częstotliwość napięcia (Hz) 50 / 60

Maks. pobór mocy (W) 2800

Temperatura pary w zbiorniku ciśn. (°C) 155

Temperatura pary w dyszy (°C) 135

Ciśnienie robocze (bar) 4,5

Pojemność zbiornika ciśn. (litry) 4,0

Maks. pojemność (litry) 3,3

Wymiary sz./gł./wys. (mm) 290 / 320 / 420

Masa własna (kg) 6,75 lub 8,05 (z pompą)

Dane techniczne



Elmasteam 8 basic
Wydajne urządzenia czyszczące parą 

Funkcje i zalety Elmasteam 8 basic:
 Q ciśnienie pary od 4,5 do 8 bar przy wysokiej dostępności do pary

 Q indywidualnie ustawiane funkcje ciśnienia „Soft“ i „Strong“ 
do różnych zadań czyszczenia

 Q automatyczny tryb „Eco“- chroni środowisko oraz oszczędza 
energię i pozwala zredukować koszty

 Q opcjonalna funkcja sprężonego powietrza do suszenia  
czyszczonego objektu

 Q inteligentny program odwapniania ze zdefiniowanymi cyklami. 
Urządzenie samo wylicza właściwy moment do odwapniania i 
„prowadzi“ przez cały program odkamieniania.

 Q elastyczna rękojeść z przewodem o długości 1,4 m  
(opcjonalnie także 2,3 m)

Napięcie sieci (V) 220 - 240

Częstotliwość napięcia (Hz) 50 / 60

Maks. pobór mocy (W) 3120

Temperatura pary w zbiorniku (°C) 185

Temperatura pary w dyszy (°C) 160

Ciśnienie robocze (bar) 8.0

Pojemność zbiornika ciśn. (litry) 5.0

Maks. pojemność zbiornika (litry) 3.8

Wymiary sz./gł./wys. (mm) 285 / 350 / 520

Masa własna (kg) 20.0

Dane techniczne

Elmasteam 8 basic występuje w poniższych wersjach:

 Q Elmasteam 8 basic HS
 Q napełnianie manualne
 Q rękojeść

  
 Q Elmasteam 8 basic P-HS-DL

 Q napełnianie automatyczne
 Q rękojeść
 Q podłączenie do sprężonego powietrza 

  
 Q Elmasteam 8 basic HS P-HS-DL-ND

 Q napełnianie automatyczne
 Q rękojeść
 Q podłączenie do sprężonego powietrza
 Q dodatkowo funkcja mokrej pary

Modele napełniane automatycznie można obsługiwać poprzez 
podłączenie do sieci wodociągowej lub opcjonalnie do dostępnego 
zbiornika z zapasem wody.     
        

Tutaj dostępne są informacje o Elmasteam 8 basic



Elmasonic Denta Pro H

Elmasonic Denta Pro H
Zoptymalizowane dla potrzeb dentystów i laboratorium dentystycznego

Funkcje Sweep, Degas i Boost. Właściwe ustawienie czasu i 
temperatury. Obsługa nowoczesnej myjki ultradźwiękowej bywa 
często skomplikowana, ale nie w tym przypadku. 

Elmasonic Denta Pro H dysponuje programami czyszczenia, 
które spełniają wszystkie typowe zastosowania w dziedzinie  
stomatologii. W tych programach czyszczących są zawarte 
wszystkie potrzebne parametry, takie jak czas czyszczenia, 
częstotliwość ultradźwięków, temperatura oraz optymalne użycie 
funkcji Sweep, Degas i Boost. Dla użytkowników oznacza to  
olbrzymie ułatwienie w codziennej pracy.

Równocześnie programy te gwarantują optymalny proces  
czyszczenia, co daje zawsze dobre wyniki czyszczenia.

Elmasonic Denta Pro H ze zlewkami i pokrywką z otworami

Elmasonic Denta Pro H z chemią czyszczącą Elma Dent & Med Clean oraz pasującymi akcesoriami

Zalety Elmasonic Denta Pro H:

 Q występowanie wszystkich parametrów do czyszczenia
 Q grzanie zabezpieczone przed pracą na sucho,  
z wyświetlaczem LED temperatury rzeczywistej i zadanej

 Q w programie czyszczącym instrumenty występuje wyłącznik 
bezpieczeństwa po przekroczeniu temperatury krytycznej 
(55°C), co zabezpiecza przed możliwą koagulacją białek

 Q wanna i obudowa w całości są ze stali szlachetnej,  
co ułatwia pielęgnację

 Q odpływ

Pojemność robocza (l) 1,9

Maks. pojemność (l) 2,75

Wymiary zewn. urządzenia sz./gł./wys. (mm) 300 / 179 / 214

Wym. wewn. wanny sz./gł./wys. (mm) 240 / 137 / 100

Waga (kg) 3,3

Wymiary wewn. kosza sz./gł./wys. (mm) 198 / 106 / 50

Dane techniczne



Elma Dent & Med Clean EC 15 Enzymatic Cleaning i Pre-Disinfection

Bardzo skuteczny alkaliczno-enzymatyczny proszek do  
czyszczenia i dezynfekcji wstępnej celem przygotowania  
instrumentów dentystycznych, służący do intensywnego i  
zarazem delikatnego czyszczenia i dezynfekcji wstępnej w 
kąpieli ultradźwiękowej, zanurzeniowej i termodezynfektorze.  
Usuwa białka, pozostałości tkanki i biofilmy.

Zawartość saszetki jest przeznaczona do pojemności roboczej  
Elmasonic Denta Pro H (lub Elmasonic P 30(H) / S 30(H)).  
Zaplanowany program czyszczenia enzymatyc zneg o w Elmasonic 
Denta Pro H ułatwia użytkownikom proces czyszczenia.

Dzięki niebieskiemu zabarwieniu proszku można łatwo 
kontrolować całkowite spłukanie mieszaniny z instrumentów,  
a sama mieszanina nadaje kąpieli świeżości.

Właściwości wirusobójcze zapewniają wysoką ochronę personelu 
a przy sekwencyjnym stosowaniu EC 15 i EC 55 osiąga się  
kompleksowe działanie bakteriobójcze i wirusobójcze (wysoki 
poziom dezynfekcji).

Źródła:

 Q HygCen Germany GmbH, Schwerin, Prof. Dr. H.-P. Werner, high level viruzid 
gemäß DVV-Leitlinie 2012, 2016-06

 Q HygCen Germany GmbH, Schwerin, Prof. Dr. H.-P. Werner, Viruzidietest im 
Ultraschall, 2016-06

Akcesoria

Czyszczenie enzymatyczne i dezynfekcja wstępna
Za pomocą EC 15 - Enzymatic Cleaning i granulatu Pre-Disinfection

Odpowiednie akcesoria ułatwiają codzienną pracę z urządzeniem 
ultradźwiękowym. Do dyspozycji mamy dzbanek do szybkiego i 
precyzyjnego dozowania substancji czyszczącej, co gwarantuje 
powtarzalność wyników.

Alternatywnie do zlewek szklanych można zastosować  
zamykane zlewki z polietylenu. W ten sposób środki czyszczące 
można stosować dłużej.

Zlewki z pokrywkami przymocowane gumowymi pierścieniami 
zawiesza się w kąpieli ultradźwiękowej. Za sprawą cieczy 
ultradźwięki „dostają się“ do zlewki i w ten sposób można 
czyścić specjalnymi mieszaninami równocześnie np. wiertła,  
protezy i łyżki wyciskowe.

Ociekające wodą zlewki można odłożyć na tacę, która utrzymuje 
stanowisko robocze w suchości.

Zlewki są łatwe w czyszczeniu i można poddawać je sterylizacji 
(w temp. 121° C).

Dozowanie EC 15 w Elmasonic Denta Pro H



Elmasonic S 
Niezawodna technika ultradźwiękowa do czyszczenia instrumentów

Urządzenia ultradźwiękowe Elmasonic S są dostępne w 13  
rozmiarach i dysponują najczęściej wymaganymi funkcjami w  
laboratorium. Są one niezastąpionymi pomocnikami w codziennej 
pracy w laboratorium dentystycznym.

Częstotliwość ultradźwięków 37 kHz
Najróżniejsze zadania czyszczenia są realizowane szybko i  
niezawodnie dzięki wydajnym urządzeniom.

Funkcja Degas do szybkiego odgazowania
Specjalna funkcja Degas umożliwia szybkie odgazowanie świeżej 
mieszaniny czyszczącej.

Funkcja Sweep do oscylacji pola 
dźwiękowego
Urządzenia uzyskują optymalne wyniki czyszczenia poprzez 
włączenie trybu Sweep. Ta „elektroniczna oscylacja“ czyści 
przedmioty niezależnie od wysokości napełnienia. W całej kąpieli 
ultradźwiękowej panuje taka sama moc ultradźwięków.

Bazę dla optymalnego rozchodzenia się ultradźwięków budują 
systemy przetworników Elma o wartości 37 kHz. Inteligentna 
technika generatorów dopasowuje się automatycznie do  
poziomu napełnienia i dostarcza potrzebnej mocy.

Urządzenia ultradźwiękowe Elmasonic S dysponują również

 Q elektroniczną regulacją czasu i temperatury
 Q wydajnymi przetwornikami ultradźwiękowymi
 Q zabezpieczeniem przed pracą na sucho (w urządzeniach „H“)
 Q i funkcją Auto-Start z regulacją temperatury

Urządzenia Elmasonic S są niezawodne i oszczędne w eksploatacji 
w codziennym użytkowaniu. Elmasonic S 90 H jest optymalne do  
czyszczenia tac znormalizowanych - wielkość 1/2 DIN. Alternatywnie 
w S 90 H można czyścić jednocześnie w zlewce, jak i w koszu na 
instrumenty.

Elmasonic S 90 H z pokrywką

S 30 / H S 60 / H S 90 H

Pojemność robocza (l) 1,9 4,3 7,3

Maks. pojemność (l) 2,75 5,75 9,4

Wymiary zewn. urządzenia sz./gł./wys. (mm) 300 / 179 / 214 365 / 186 / 264 568 / 179 / 264

Wymiary wewn. wanny sz./gł./wys. (mm) 240 / 137 / 100 300 / 151 / 150 505 / 137 / 150

Waga (kg) 3,3 5,1 6,4

Wymiary wewn. wanny sz./gł./wys. (mm) 198 / 106 / 50 255 / 115 / 75 455 / 106 / 75

Dane techniczne

Elmasonic S 60 H z koszem i pokrywką Elmasonic S 30 z pokrywką



Elmasonic S 130 H
Urządzenie jedyne w swoim rodzaju

Czyszczenie (i ewentualnie dezynfekcja) instrumentów na tacach dentystycz-
nych w stelażu:

 Q do 3 x 1/1 tac DIN (chirurgia)
 Q do 6 tac ½ DIN (profilaktyka)

Czyszczenie (i ewentualnie dezynfekcja) pojedynczych instrumentów w koszu 
wsadowym ze stali szlachetnej

Równoczesne czyszczenie (i ewentualnie dezynfekcja) instrumentów i wierteł, 
jak też protez w koszu wsadowym i dwóch zlewkach z pokrywkami

Coraz częściej spotykamy się ze stosowaniem systemów tac w 
klinikach dentystycznych i w ortodoncji, z tego względu seria 
urządzeń Elmasonic S dysponuje również wyposażeniem, 
za pomocą którego można czyścić równocześnie kilka tac o  
znormalizowanych wymiarach.

Model Elmasonic S 130 H jest specjalną myjką ultradźwiękową 
do czyszczenia kompletnych tac. Urządzenie może czyścić 
jednocześnie aż 3 kasety lub 2 zlewki i kosz na instrumenty.  
Dodatkowo można zastosować jednocześnie 3 różne płyny, np. 
do instrumentów, protez i wierteł.

Elmasonic S 130 H z pokrywką

Czyszczenie (i ewentualnie dezynfekcja) w 4 zlewkach równocześnie

Pojemność robocza (l) 11,3

Pojemność maks. (l) 13,6

Wymiary zewn. urządzenia sz./gł./wys. (mm) 400 / 275 / 295

Wymiary wewn. wanny szer./gł./wys. (mm) 325 / 225 / 175

Waga (kg) 8,0

Wymiary wewn. kosza szer./gł./wys. (mm) 296 / 200 / 75

Dane techniczne
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Elma Dent & Med Clean
Chemia czyszcząca stworzona do czyszczenia ultradźwiękowego w stomatologii

Zastosowanie Wartość
Wartość

pH
Dozowanie Parametry

stosowania

Uniwersalny środek czyszczący do instrumentów, urządzeń  
laboratoryjnych, koron i protez ze stali szlachetnej, ceramiki,  
tworzywa sztucznego, szkła i gumy. Usuwa proteiny, krew,  
wydzieliny, resztki tkanki/ kości, tłuszcze, pasty szlifierskie i  
polerskie.

10

5 % objętości  
(przy silnych 

zabrudzeniach aż do 
10-% objętości)

4 - 10 min, 60 - 80°C  
W kąpieli zanurzeniowej: 
15 - 30 min, 60 - 80°C 

Świeże resztki krwi/białek: 
<55°C

Granulat do czyszczenia i dezynfekcji wstępnej instrumentów, 
obracających się instrumentów precyzyjnych i endoskopów  
ze stali szlachetnej, stali, ceramiki, tworzywa, szkła i gumy.  
Usuwa krew, ślinę, proteiny, pozostałości tkanki i biofilm.  
EC 15 jest wirusobójczy (high-level)  
(zgodnie z DVV 2012 w „Carriertest“).

11 0,5 - 1 % obj.
5 - 15 min, 20 - 40°C  

W kąpieli zanurzeniowej:  
60 min, 20 - 40°C

Środek gotowy do użytku, do instrumentów i łyżek wyciskowych  
ze stali szlachetnej, ceramiki, tworzywa i szkła.
Usuwa alginaty, gipsy dentystyczne i masy, np. silikon.

12 nie rozcieńczać

Gipsy dentystyczne:  
1 - 3 min, 40 - 70°C 

Alginaty:  
15 - 45 min, 60 - 70°C

Koncentrat do codziennego czyszczenia protez zębowych  
z metalu, ceramiki i tworzywa. 
Usuwa zanieczyszczenia organiczne, resztki jedzenia,  
osady i biofilmy.

7 2 % obj.
3 min.  

w temp. pokojowej

Do gruntownego czyszczenia protez i czyszczenia instrumentów, 
koron i mostów ze stali szlachetnej, ceramiki, gumy,  
tworzywa i szkła.
Usuwa kamień nazębny, cement, wapno, topniki i tlenki metali.

1

5 % obj.  
(przy silnych  

zabrudzeniach aż do 
10 % obj.)

5 - 10 min  
w temp. pokojowej

Do czyszczenia i dezynfekcji instrumentów, obracających się 
instrumentów precyzyjnych i endoskopów ze stali szlachetnej,  
stali, ceramiki i tworzywa.
Usuwa krew, ślinę, białka, resztki kości. EC 55 jest bakteriobójczy 
i w ograniczonym stopniu wirusobójczy.

10 2 % obj.

Dezynfekcja:
15 min, 20 - 70°C

Świeże resztki krwi/białek: 
<55°C

Do gruntownego kwasowego czyszczenia instrumentów, 
urządzeń laboratoryjnych, narzędzi ze stali szlachetnej, metali,  
tworzywa i szkła.  
Usuwa rdzę, wapno, tłuszcze, oleje, jak też ciemne plamy po 
środkach dezynfekujących i sterylizacji w autoklawie.

1

1 - 10 % obj.  
W kąpieli  

zanurzeniowej: 
>3 % obj.

1 - 5 min, 40 - 70°C

Program czyszczący Elma Clean w połączeniu z urządzeniami 
ultradźwiękowymi Elmasonic gwarantuje najlepsze wyniki  
czyszczenia oraz trwałość czyszczonych materiałów.

W asortymencie Elmy można znaleźć specjalnie opatentowany i 
dopasowany produkt Elma Clean do wszystkich powszechnych 
zastosowań i materiałów.

Tutaj znajdziesz informacje nt. chemii 
czyszczącej Elma Dent & Med Clean



Ultrasonic and Chemistry.
The ECOlogical Solution.

Ekologicznie i ekonomicznie

W laboratorium Elmy technolodzy podczas specjalistycznych 
procesów opracowują rozwiązania technologiczne dla  
poszczególnych zadań czyszczenia. Z działań tych wynikają  
konkretne wskazówki do postępowania podczas czyszczenia 
oraz odnośnie doboru chemii czyszczącej.

Codziennie laboratorium przeprowadza testy w czyszczeniu i 
sprawdza wyniki odnośnie pożądanego stopnia czystości. Oprócz 
tego chemia czyszcząca Elma jest optymalizowana w przyległym 
laboratorium aplikacyjnym, gdzie też są opracowywane nowe 
substancje czyszczące. 

Laboratorium Elmy
Środki czyszczące- zanieczyszczenia- trwałość materiałów

Za pomocą różnych substancji można usuwać zanieczyszczenia 
z instrumentów, urządzeń laboratoryjnych, protez i mostów,  
takie, jak np. cement, wapno, tlenki, resztki białka i kości, jak też 
tłuszcze, oleje i rdzę. Środki EC 55 – Instruments & Burrs Disin-
fection i EC 15 – Enzymatic Cleaning and Pre-Disinfection można 
zastosować także do dezynfekcji wstępnej.

mechnika chemia

temperaturaczas

Okrąg Sinnera i konsekwentne stosowanie

Według okręgu Sinnera za wyniki czyszczenia są odpowiedzalne 4 
parametry - mechanika, temperatura, czas i chemia, przy czym te 
wszystkie cztery czynniki są od siebie zależne.

Jeśli udział działania fizycznego (mechanika), jak przedstawiono 
na okręgu Sinnera, wyraźnie wzrasta, można jednocześnie 
zredukować ilość działającej substancji chemicznej.

Poprzez zastosowanie ultradźwięków przy podwyższonej  
temperaturze ilość chemii czyszczącej ulega redukcji, a czas  
czyszczenia skraca się.

W ten sposób można osiągnąć równocześnie 2 efekty: 

 Q  długofalowo przyjazny dla środowiska, oraz
 Q ekonomiczny dla użytkownika.

ultradźwięki/ Elmasonic
Elma Dent & Med Clean

temperatura
czas

Okrąg Sinnera

Okrąg Sinnera z urządzeniami Elmasonic i
chemią czyszczącą Elma Dent & Med Clean

Szczególnie EC 15 – Enzymatic Cleaning and Pre-Disinfection jest bardzo skutecznym alkalicznym enzymatycznym granulatem do  
czyszczenia i dezynfekcji wstępnej w celu przygotowania instrumentów stomatologicznych, obracających się instrumentów precyzyjnych 
oraz akcesoriów do endoskopów. Substancja ta jest odpowiednia do czyszczenia intensywnego i chroniącego zarazem materiały 
czyszczone lub do dezynfekcji wstępnej w kąpieli ultradźwiekowej, kąpieli zanurzeniowej oraz w termodezynfektorze, usuwa proteiny, 
resztki tkanki i biofilmy. 



Elma Schmidbauer GmbH  
Gottlieb-Daimler-Straße 17 · 78224 Singen (Germany)  
Tel. +49 7731 882-0 · Fax +49 7731 882-266 
info@elma-ultrasonic.com · www.elma-ultrasonic.com

Dystrybutor:

P.H.U. MEDICAL 
Al. Piłsudskiego 8 · 18-400 Łomża
Tel./Fax + 48 86 218 84 87 
www.elma-polska.pl Te
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Perfekcyjne wyniki czyszczenia i produkty wysokiej jakości są w 
Elmie miarą wszystkiego. Aby sprostać wysokim wymaganiom 
w  dziedzinie medycyny, jakość jest widoczna nie tylko przy  
opracowywaniu i produkcji urządzeń i stacji czyszczących,lecz 
także w serwisie i wsparciu technicznym.

Za pomocą podstawowych kompetencji technologii czyszczenia 
ultradźwiękami i parą oraz naszego laboratorium służymy naszym 
klientom kompetentnie i niezawodnie również w przypadku  
najtrudniejszych zadań czyszczenia oraz oferujemy rozwiązania na 
miarę potrzeb. Zespół ekspertów doradza zawsze z nastawieniem 
na osiągnięcie jak najlepszych wyników.

Chemia czyszcząca opracowana w laboratorium aplikacyjnym 
jest produkowana przez Elmę.

O firmie Elma
Technika czyszczenia ultradźwiękami i parą · Chemia czyszcząca

Wieloletnie doświadczenie w praktyce dentystycznej i laboratorium 
dentystycznym, innowacyjne badania i rozwój, jak też specyficzny 
dla branży know-how sprawiają, że jesteśmy odpowiednim  
partnerem dla naszych klientów. Sieć kontaktów oraz  
dystrybutorów na całym świecie gwarantuje wysoką dostępność 
oraz krótki czas reakcji w przypadku wszystkich produktów Elma.

Zrozumienie potrzeb naszych klientów jest dla nas podstawą dla 
dobrej i efektywnej współpracy. Ponadto uważamy, że zaufanie i 
wiarygodność jest fundamentem trwałego partnerstwa.

Chcielibyśmy wraz z całą paletą naszych produktów przyczyniać 
się do Państwa sukcesów!


