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STERILIZOVATELNÉ zdravotní prostředky Zirc  

určené k opakovanému použití 

Dle EN ISO 17664:2004 

Výrobky: zrcátka, koncovky zrcátek a rukojeti 
Pozor: Postupovat podle návodu výrobce pro správný provoz čističek a sterilizátoru, dále 

nazýváno „viz informace výrobce“. 

1. Omezení opakovaného čištění a sterilizace: časté čištění a sterilizace má minimální vliv na zrcátka. 

Životnost produktů je obvykle daná jejich vizuální degradací. 

2. Příprava před čištěním: vložte zrcátka do vaší kazety na nástroje (např. Cassette). 

3. Čištění: zrcátka a rukojeti je možné čistit třemi různými metodami. 

• Manuálně: očistěte zrcátka ručně umytím v nekorozním neutrálním detergentu o nízké 

pěnivosti. Žádoucí je  používat demineralizovanou/destilovanou vodu (ideálně 2x 

destilovanou v závislosti na složení vody vodovodního řadu v místě použití zrcátek – voda 

získaná destilací/zchlazením páry/ může ještě obsahovat stopy minerálních látek). Vodu 

„absolutně očištěnou“ od minerálních látek lze získat také deionizací. 

• Ultrazvukem: viz informace výrobce 

• Automatická myčka: viz informace výrobce 

Po umytí jedním z uvedených způsobů je nutný oplach demineralizovanou vodou (aby neulpěly na 

zrcátkách okem neviditelné stopy minerálů, které mohou poškodit křišťál při následném procesu 

sterilizace v autoklávu). 

4. Sušení: pečlivě zrcátka usušte před sterilizací. DŮLEŽITÉ: nesprávné osušení může mít za následek 

vypálení flíčků na skleněném povrchu křišťálového zrcátka nebo může vést ke korozi. 

5. Sterilizace: sterilizujte v autoklávu 5 minut při teplotě 270°F/134°C nebo 20 minut při teplotě 

250°F/121°C. Nevystavujte teplotám nad 275°C/136°C. Aby se zabránilo korozi, pára musí být 

zbavena příměsí. Doporučené kritické hodnoty příměsí pro stolní vodu a parní kondenzát jsou 

stanoveny normou EN 285. Pozor: po ukončení sterilizace v autoklávu je nutné věnovat pozornost 

cyklu sušení UVNITŘ autoklávu, nevyndávat dokud není program sušení ukončen. 

NESTERILIZOVAT V HORKOVZDUŠNÉM STERILIZÁTORU. 

 

 

  Dovozce a distributor: ItalDent s.r.o., Rousovická 623/2, 181 00  Praha 8 

  TEL: 233 55 20 22 | www.italdent.cz 

 

  Loser & Co. GmbH Benzstr. 1-3, D51381 Leverkusen Germany, +49-2171-706670 

 

  Výrobce: Zirc Dental Products, 3918 Hwy 55 S.E., Buffalo, MN MN 55313 USA 
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