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Postopek 1 - čiščenje, podmazovanje, sterilizacija 

 

     

Uporabi osebno 
varovalno opremo 

Odstrani sveder iz 
instrumenta 

Odstrani instrument 
s cevi aparata  

Razstavi instrument Obriši zunanjost 
instrumenta 

Rokavice, maska, 
očala, obleka, … 

 Kolenčnik iz 
mikromotorja ali 
turbino s spojke. 

Nekateri KaVo 
kolenčniki se 
razstavijo. 

KaVo priporoča 
dezinfekcijske 
robčke CaviWipes. 

 

     

Mehansko čiščenje Podmazovanje  Podmazovanje klešč 
1 X tedensko 

Odstranjevanje 
odvečnega olja z 
zunanjosti 
instrumenta 

Pakiranje v 
sterilizacijsko 
vrečko 

Izperi instrument 
pod tekočo pitno 
vodo in ga 

mehansko očisti. 

KaVo priporoča 
podmazovanje s  
QUATTROCARE 2124 

Air aparatom ali 
KaVo sprejem takoj 
po sušenju. 

KaVo priporoča 
uporabo KaVo spreja 
z INTRA nastavkom, 

oz.  uporabo 
QUATTROCARE 2124 
Air aparata 
(rdeči kolenčniki in 
turbine). 

Uporabi običajen 
papir. 

Vrečke so dobavljive 
v rolah ali kot 
samolepilne.  

Uporabi napravo za 
varjenje in razrez 
sterilizacijskih  
vrečk. 

 

  

 

  

Sterilizacija na  
135 stopinj C 

Dokumentiranje 
postopka 

Shranjevanje Pred uporabo Pred uporabo 

KaVo instrumenti, ki 
so primerni za 
sterilizacijo so 
označeni s simbolom. 

 Shrani sterilne 
instrumente v 
suh, temen, 
hladen prostor, ki 
je zaščiten pred 
bakterijami in 
prahom. 

Instrument spoji z 
zobnim strojem, 
vklopi vodo in ga 
aktiviraj.  
Pustite ga delovati 
nekaj sekund. 

Obriši morebitno 
odvečno olje. 
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Postopek 2 - čiščenje, termodezinfekcija, sušenje, podmazovanje, sterilizacija 

 

     

Uporabi osebno 
varovalno opremo 

Odstrani sveder iz 
instrumenta 

Odstrani instrument 
s cevi aparata  

Razstavi instrument  Obriši zunanjost 
instrumenta 

Rokavice, maska, 
očala, obleka, … 

 Kolenčnik iz 
mikromotorja ali 
turbino s spojke. 

Nekateri KaVo 
kolenčniki se 
razstavijo. 

KaVo priporoča 
dezinfekcijske 
robčke CaviWipes. 

 

     

Mehansko čiščenje Termodezinfekcija 
instrumenta   

Sušenje notranjosti  
 

Podmazovanje 
instrumenta  

Podmazovanje klešč 
1 X tedensko  

Izperi instrument 
pod tekočo pitno 
vodo in ga 
mehansko očisti. 

KaVo priporoča 
aparat po standardu  
ENISO 15883-1,  ki 
deluje s čistilno 
tekočino,  ki ima pH 
vrednost max. 10 
stopinj. 
KaVo instrumenti, ki 
so primerni za 
termodezinfekcijo  
so označeni s 
simbolom. 

KaVo priporoča 
sušilni sprej 
KaVoDRY ali sušilno 
pištolo ALPRO, 
takoj po 
termodezinfekciji. 

KaVo priporoča 
podmazovanje s  
QUATTROCARE 
2124 Air aparatom 
ali KaVo sprejem 
takoj po sušenju. 

KaVo priporoča 
uporabo KaVo 
spreja z INTRA 
nastavkom, oz.  
uporabo 
QUATTROCARE 
2124 Air aparata 
(rdeči kolenčniki in 
turbine). 

 

    

 

Odstranjevanje 
odvečnega olja z 
zunanjosti 
instrumenta  

Pakiranje v 
sterilizacijsko vrečko 

Sterilizacija na  
135 stopinj C 

Dokumentiranje 
postopka 

Shranjevanje 

Uporabi običajen 
papir. 

Vrečke so dobavljive v 
rolah ali kot 
samolepilne.  Uporabi 
naprave za varjenje in 
razrez sterilizacijskih  
vrečk. 

KaVo instrumenti, ki 
so primerni za 
sterilizacijo so 
označeni s simbolom. 

 Shrani sterilne 
instrumente v 
suh, temen, 
hladen prostor, 
ki je zaščiten 
pred bakterijami 
in prahom. 

 

  

Pred uporabo  

Instrument spoji z zobnim strojem, vklopi vodo in ga aktiviraj.  
Pusti ga delovati nekaj sekund. 

Obriši morebitno odvečno olje. 
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Postopek 3 - čiščenje, dezinfekcija notranjosti in zunanjosti, sušenje, podmazovanje 

 

     

Uporabi osebno 
varovalno opremo 

Odstrani sveder iz 
instrumenta 

Odstrani instrument 
s cevi aparata  

Razstavi instrument  Obriši zunanjost 
instrumenta 

Rokavice, maska, 
očala, obleka, … 

 Kolenčnik iz 
mikromotorja ali 
turbino s spojke. 

Nekateri KaVo 
kolenčniki se 
razstavijo. 

KaVo priporoča 
dezinfekcijske 
robčke CaviWipes. 

 

     

Mehansko čiščenje Čiščenje notranjosti  Dezinfekcija 
zunanjosti 

Dezinfekcija 
notranjosti 

Sušenje notranjosti 

Izperi instrument 
pod tekočo pitno 
vodo in ga 
mehansko očisti. 

KaVo CLEANspray 
2110 pošlji  v 
notranjost 
instrumenta 3 x 2 
sekundi in pusti 1 
minuto da učinkuje. 

KaVo priporoča 
dezinfekcijske 
robčke CaviWipes. 

KaVo priporoča 
dezinfekcijski 
sprej 
ALPRO WL-cid. 

KaVo priporoča sušilni 
sprej KaVoDRY ali 
sušilno pištolo ALPRO, 
takoj po 
termodezinfekciji. 

 

     

Podmazovanje  Podmazovanje klešč 
1 X tedensko 

Dokumentiranje 
postopka 

Pred uporabo Pred uporabo 

KaVo priporoča 
podmazovanje s  
QUATTROCARE 2124 
Air aparatom ali 
KaVo sprejem takoj 
po sušenju. 

 KaVo priporoča 
uporabo KaVo spreja 
z INTRA nastavkom, 
oz.  uporabo 
QUATTROCARE 2124 
Air aparata 
(rdeči kolenčniki in 
turbine). 

 Instrument spoji z 
zobnim strojem, 
vklopi vodo in ga 
aktiviraj.  
Pustite ga delovati 
nekaj sekund. 

Obriši morebitno 
odvečno olje. 

 
 
 
Navodila so sestavljena po trenutno dostopnih podatkih, se stalno dopolnjujejo in so objavljena na 
naši spletni strani www.strazisar.si. 

 
Uporabljeni viri: 

 navodila za uporabo in vzdrževanje KaVo Dental, ki upoštevajo smernice RKI -  Robert 
Koch Institute, 

 postopek 2 in 3 sta narejena po zaporedju, ki sledi napotkom  RKI Nemčija. 
 

  

http://www.strazisar.si/
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Sredstva in oprema potrebna za posamezne korake - pokličite za ponudbe 

 
CaviWipes 
Dezinfekcijski robčki  

Ploščato pakiranje  Pakiranje v valju - BOX 

KaVo Spray   
 

Nastavek za 
podmazovanje 
MULTIflex 

Nastavek za 
podmazovanje INTRA 

Nastavek za 
podmazovanje 
COMFORTdrive 

KaVo CLEANspray 
 

Nastavek za čiščenje 
MULTIflex 

Nastavek za čiščenje 
INTRA 

Nastavek za čiščenje 
COMFORTdrive 

ALPRO WL -Cid 
Sprej za dezinfekcijo notranjih 
vodov instrumenta 

Nastavek za 
dezinfekcijo INTRA 

Nastavek za dezinfekcijo MULTIflex 

ALPRO ročka za izpihovanje - 
sušenje po dezinfekciji 

  

KaVo DRYspray 
 

Nastavek za sušenje 
MULTIflex 

Nastavek za sušenje 
INTRA 

Nastavek za sušenje 
COMFORTdrive 

KaVo Cleanpack PVC vrečka z pivnikom  omogoča čisto in pregledno nego instrumentov 

KaVo 2151podstavek za 
shranjevanje instrumentov 

 

KaVo Aparat za strojno 
podmazovanje QUATTROCARE 
2124 Air 

 
Aparat je trenutno v akcijski ponudbi   

KaVo QUATTROCARE spray Sprej za uporabo v 
aparatu 

Nastavek za podmazovanje klešč 

Miele termodezinfektor -   3 modeli 

EURONDA Eurosafe 60 termodezinfektor 

EURONDA  vrečke za sterilizacijo Samolepilne vrečke 

EURONDA naprave za varjenje in 
razrez   
(4 modeli) 

Vrečke v rolah različnih dimenzij  - 8 različnih širin 

EURONDA autoklav V ponudbi 8 različnih modelov 

EURONDA Infection control zaščitna oprema – plašč, kapa, rokavice, maska, očala, vizir… 

 
Simbol: primerno za termodezinfekcijo 
 

 

Simbol: primerno za sterilizacijo 
 

 
 

 
 

 
POMEMBNO! 
 
KaVo instrumentov ne namakati v dezinfekcijskem sredstvu. 
 
KaVo instrumentov ne čistiti s pomočjo ultrazvočnih banjic. 
 

Preberite in upoštevajte navodila za uporabo. 


