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 Plastikowa zlewka z pokrywką do zastosowania w kąpieli ultradźwiękowej i do 

przechowywania mieszaniny czyszczącej 
Materiał:                          polipropylen (PP)     
Wymiary:               Ø = 9 cm/ h = 11,3 cm  
Pojemność:                          625 ml      
Maks. pojemność napełnienia:  500 ml 
Przygotowanie:                        można sterylizować w autoklawie (121 °C) 
 
Uwagi odnośnie stosowania:  

- Po umieszczeniu zlewki w otworze pokrywy należy lekko przechylić zlewkę, aby bąbelki 
powietrza wydostały się spod spodu.  

- Aby zapewnić optymalną transmisję ultradźwięków do zlewki, dodaj niewielką ilość środka 
czyszczącego do odgazowanej wody w zbiorniku ultradźwiękowym, np. kroplę płynu do 
mycia naczyń. 

- Unikać kontaktu z powierzchnią grzewczą zbiornika ultradźwiękowego 
- Zlewka podczas sterylizowania powinna być otwarta. 
- Nie przechowywać w zlewce silnych utleniaczy. 
- Jeśli powierzchnia zlewki jest uszkodzona, np. przez topnienie (135 ° C), zlewkę należy 

wymienić, ponieważ nie jest wtedy możliwa wystarczająca transmisja ultradźwięków.  
 

 Zdejmowane etykiety do opisywania zlewek 
Dokumentacja używanego środka czyszczącego z dozowaniem i datą zastosowania. W związku z 
tym widoczne jest odnowienie zastosowanych mieszanin o ograniczonym okresie trwałości. 
 

 Taca do przechowywania dwóch zlewek 
Taca z melaminy do sterylizacji w autoklawie (121 ° C) ułatwia obsługę wielu zlewek z różnymi 
środkami czyszczącymi. Powierzchnia robocza pozostaje nienaruszona przez środki czyszczące, 
wodę i wapno, ograniczając w ten sposób czyszczenie do minimum. 
 

 Dozownik 

Do łatwego pomiaru wymaganej ilości środka czyszczącego. Kubki dozujące o pojemności 250 ml i 
1000 ml, wykonane z polipropylenu (PP), do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121°C. 
 

 Tabela dozowania 

Łatwy w użyciu przegląd wymaganej ilości środków czyszczących. 

 

 Przegląd środków czyszczących Elma Dent & Med Clean 

W celu łatwego wyboru właściwego środka czyszczącego wg czyszczonego przedmiotu i 
zanieczyszczenia. Łącznie z parametrami do czyszczenia ultradźwiękowego (czas, temperatura, 
stężenie). 
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 Capped plastic beaker for ultrasonic application and storage of cleaning solutions 
Material:   Polypropylene (PP)     
Dimensions:   Ø = 9 cm / h = 11.3 cm  
Capacity:   625 ml      
Max. filling capacity:  500 ml 
Preparation:  Autoclavable (121 °C) 
 
Indications for application:  

- After putting the beaker in the hole of the cover, tilt the beaker slightly to let air bubbles 
escape from under the bottom. 

- For optimal ultrasound transmission into the beaker add a small amount of cleaner to the 
degassed water in the ultrasonic tank, e.g. a drop of dishwashing liquid. 

- Avoid contact with heating surface of the ultrasonic tank. 
- Autoclave capped plastic beaker unclosed. 
- No storage of strong oxidants. 
- If the surface of the beaker is damaged e.g. by melting (135 °C) the beaker must be replaced, 

because an adequate ultrasound transmission is not possible anymore.  
 

 Removable labels 
Documentation of cleaner’s state of use, concentration, date of preparation and renewal date of 
cleaner solution.  
 

 Tray for storage of two beakers 
Autoclavable (121 °C) melamine tray for easy handling of multiple beakers with different cleaners. 
The bench remains unaffected of cleaning agents, water and lime, thus reducing the cleaning effort.  
 

 Dosing cup 

For easy measuring of the required amount of cleaner. 250 ml and 1000 ml dosing cups, made of  
polypropylene (PP), autoclavable at 121 °C. 
 

 Dosing table 

Easy-to-use overview of the required cleaner amount.  

 

 Overview of the available Elma Dent & Med Clean products 

For easy selection of the correct cleaner / material / soil combination. Including application 
parameters (like temperature, time & concentration) for the ultrasonic cleaning process. 
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