
Mycí a dezinfekční automat G 7831
pro stomatologickou praxi

Mycí a dezinfekční automaty Miele

Představují profesionální a hospodár né
řešení při přípravě instrumentária ve sto -
matologických praxích.
• ochrana proti infekci vyloučením

manuálního mytí
• mytí a dezinfekce v jednom mycím cyklu
• důsledné mytí a dezin fekce instrumen -

tária vč. turbínových a mikromotorových
násadců

• validovatelná dekontaminační metoda

Mycí a dezinfekční automat G 7831

• minimální potřeba prostoru, šířka
přístroje pouze 45 cm

• jednoduchá instalace, 1 N AC 230 V,
50 Hz, na stu denou vodu a vodovodní
odpad

• hospodárný a efektivní konden zátor páry
jako výměník tepla bez spotřeby vody

• elektronické řízení, jednoduchá obsluha
programu prostřednictvím otočného
voliče, úprava různých parametrů mytí

• v 850 (820), š 450, h 600 mm
• volitelný sériový port pro dokumentaci

procesu (ČSN EN ISO 15883)

Příklad osazení

• O 801/2 horní koš / injektor
s injektorovými adaptéry (AUF 2) 
pro přenosné instrumentárium

• stojan E 802 pro instrumentárium
a stojan E 801 pro vyplachovací kelímky

Příklad osazení

• O 800 horní koš / lafeta
• stojan E 802 pro instrumentárium 

a 2× misky E 146 se sítovým dnem
pro instrumentárium nebo 1× E 146 
a 1× E 363 s velikostí ok nerezového
pletiva 1 mm – pro uložení drobného
instrumentária, vrtáčků atd.

Příklad osazení

• U 800 dolní koš / lafeta
• stojan E 800 pro misky se sítovým dnem
• miska E 146 se sítovým dnem 

pro instrumentárium
• miska E 363 se sítovým dnem 

pro instrumentárium
• koš E 379 se sítovým dnem 

pro instrumentárium
nebo
Nástavec E 130 1/2 (bez vyobrazení)
• pro 10 tabletů nebo Tray-misek
• v 180, š 180, h 445 mm
• 11 držáků: v 170 mm, rozteč 35 mm

Made in
Germany



Systém ochrany proti infekci
7 kroků k hygienické přípravě instrumentária

Ve smyslu racionálního a hygienicky bezvadně fungujícího vedení praxe
se prosadil tento postup přípravy instrumentária:
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1. Dodávka instrumentária

2. Likvidace odpadu

Přímo po ošetření je použité instrumen -
tárium a pomocné prostředky dopra veno
na Tray-miskách nebo tabletech do cen -
trálního prostoru pro přípravu. Při strojové
dezinfekci není nutná mokrá likvidace.
Odpad je odstraněn pomocí pinzety
a odho zen do nádo by na odpad.

3. Mytí a dezinfekce

Při strojové přípravě je instrumentárium
uloženo do termodezinfek čního zařízení tak,
že je nasklá dáno do při hrádek na instru -
men tárium, polo že no do sítových misek
nebo postaveno do speciál ních držáků.
Lze sem umístit i Tray-misky. Duté instru -
mentárium se nasadí na injek torové trysky.
Kontaminovaný materiál lze v auto ma tech
skladovat jako suchý 5–6 hod.

4. Kontrola a zkouška

Instrumentárium je po mytí, dezinfekci
a sušení kontrolováno. Poškozené nebo
opotřebované instrumentárium je vytří -
děno. Kloubové instrumentárium musí
být ošetřeno bílým olejem urče ným pro
lékařskou techniku. Instrumentárium,
u něhož není nutná závěrečná sterilizace,
je uloženo do centrální skříně nebo
do ordinace.

5. Příprava sterilizace

Jednotlivé instrumentárium – např. chirur -
gické kleště – a malé sady instrumentária
je zavařeno do fólie.

Kompletní sady instrumentária jsou pak
uloženy v Tray-miskách pro sady. Na kazety
jsou nalepeny indikační proužky.

6. Sterilizace

Sterilizace se provádí zejména v par ním
sterilizátoru (autoklav) nebo v horko -
vzdušném sterilizátoru s automatickou
cirkulací vzduchu.

7. Hygienické skladování

Instrumentárium, které bylo sterili zováno
ve fóliích nebo v kazetách, je uloženo
v ordinaci.

Instrumentárium, které se používá téměř
při každém ošetření, je skla dováno v ošet -
řující místnosti v pra chotěsných skříních
a zásuvkách.

Bezpečnost, hospodárnost,

validovatelnost


