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PESU– JA DESINFIOINTIKONEET  

 

NYKYINEN KÄYNTÄNTÖ 
 
Infektioiden välttämiseksi on tärkeää, että toimenpiteissä käytettävät instrumentit 
ovat puhtaita ja potilaalle turvallisia. Tänä päivänä toimenpiteissä käytettävät inst-
rumentit ovat entistä monimutkaisempia ja hankalammin puhdistettavia.  
 
Tämä asettaa haasteita niiden esikäsittelyyn ja etenkin rakenteeltaan onteloisten 
instrumenttien kohdalla. Siksi usein vaaditaankin, että tällaiset instrumentit on en-
nen jatkokäsittelyä esikäsiteltävä manuaalisesti, mm. harjaamalla ne sisältä. 
  
Manuaalinen käsittely harjaamalla kuitenkin usein vaurioittaa instrumenttien sisä-
pintoja, sillä harjoissa on yleensä suojaamaton metallikärki. Näihin pieniin naarmui-
hin kertyy helposti biofilmiä tai aiheutuu muutoin korroosiota. 
   
Nämä molemmat ovat riskitekijöitä potilaille toimenpiteissä sekä lyhentävät inst-
rumenttien käyttöikää. Manuaalinen käsittely on myös aikaa vievää sekä saattaa 
käsittelijän alttiimmaksi tartuntavaaralle.              

KAIKO-SONOMIC 
ONTELOISTEN INSTRUMENTTIEN 
PESULAITE 
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KAIKON RATKAISU ONTELOISTEN INSTRUMENTTIEN ESIKÄSITTELYYN 
 
Manuaalisen käsittelyn sijaan instrumentit voidaan kiinnittää adaptereilla Kaikon Sonomic ultraäänilaittee-
seen ja laite hoitaa automaattisesti instrumenttien esikäsittelyn sisältä ja päältä.  
 
Laitteessa on uudenlainen patentoitu Sonomic ultraäänitekniikka, jossa yhdistyy ultraäänen teho sekä vesi-
kierto onteloisten instrumenttien kanavien läpi. 

Adaptereita on 12 kanavalliselle 
instrumentille. 

 
Adaptereiden aukon koko on säädettävissä,  jolloin niihin voidaan kytkeä 1-10 mm paksuinen instrument-
ti, ilman että adapteria tarvitsee vaihtaa erikokoiseen.  
 
Jokainen adapteri on erikseen numeroitu, joten jos prosessin loputtua laite ilmoittaa ettei joko instru-
mentti ole puhdistunut, niin silloin tiedetään mihin adapteriin se on kiinnitetty.  
 
Laite imee nesteen instrumenttien läpi kierrättäen veden suodattimen kautta takaisin altaaseen, puhdista-
en instrumentit sisältä. Samaan aikaan ultraääni puhdistaa instrumenttien ulkopinnat ja raot. 
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LAITTEEN KÄYTTÖ LYHYESTI 
 
• Kytketään virta päälle. 
• Allas täytetään 18-25 asteisella vedellä ja lisätään joko pesu– tai desinfiointiainetta oikeassa suh-

teessa. 
• Seuraavaksi laite tekee minuutin mittaisen sisäisen testauksen.  
• Suljetaan kansi ja käynnistetään kaasunpoisto. 
• Nostetaan kori ylös. 
• Instrumentit kiinnitetään adaptereihin ja kori lasketaan alas. 
• Valitaan ohjelma 1, 2 tai 3 ja laitetaan kansi kiinni ja käynnistetään ohjelma. 
• Ohjelman loputtua instrumentit poistetaan adaptereista. 
• Seuraavaksi instrumenteille pesu desinfioivassa pesukoneessa, kuivaus ja tarvittaessa sterilointi. 
 
Instrumenttien pesukoneessa voidaan käyttää lyhyellä pesuajalla olevaa ohjelmaa, jolloin kokonaisprosessi 
aikaa saadaan vielä lyhennettyä. 

Laitteessa on  suomenkielinen kosketusnäyttö ja 
se ohjaa käyttäjää etenemään kohta kohdalta. 
 
Jos laitteessa on joku häiriö mm. joku adapterin 
tiiviste vuotaa tai pesunestettä/pesuainetta ei ole 
riittävästi, niin laite ilmoittaa siitä näytöllä.    
   
Myös jos joku instrumentti ei ole puhdistunut 
sisältä prosessin loputtua, näytölle tulee siitä il-
moitus. 

NÄYTTÖPANEELI JA OPEROINTI 

Laitteessa on kolme ohjelmaa: 
1. desinfiointi onteloisille instrumenteille, kesto 15 min. 
2. pesu onteloisille instrumenteille, kesto 10 min. 
3. pesu tai desinfiointi perusinstrumenteille, kesto 5 min. 
 
Laitetta on saatavissa joko pöytämallisena tai tiskialtaaseen upotettuna.  
 
Niissä on suomenkielinen selkeä käyttövalikko ja kapasiteetti on 12 kanavaa.  
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Tekniset tiedot Pöytämalli Allasmalli 

Laitteen materiaali Ruostumatonta terästä Ruostumatonta terästä 

Ulkomitat 860 x 490 x 325 mm 860 x 475 x 380 mm 

Sisämitat 650 x 400 x 160/170 mm 650 x 410 x 160/170 mm 

Kori 520 x 340 mm 520 x 340 mm 

Paino 45 kg (tyhjänä) 
80 kg (vedellä täytettynä) 

40 kg (tyhjänä) 
70 kg (vedellä täytettynä) 

Kapasiteetti 42,5 l 43,5 l 

Operointinesteen määrä: 
(Merkkiin asti) 

27,0 l 27,5 l 

Poistoventtiili Sisäpuoli: 3/4 palloventtiili 
Ulkopuoli: G 3/4  liitäntä    

G 1/2   liitäntä 

Virta 230 V–50/60 Hz 
Johdon pituus 2 m 

230 V–50/60 Hz 
Johdon pituus 2 m 

Lämmitysteho 400 W 400 W 

HF energia 40 kHz 40 kHz 

Ultraäänen teho 2400 W 2400 W 

HF ulostulo 600 W 600 W 

Kulutus 3 A 3 A 

Sulakkeet:                     Rele 
                        Generaattori 

2 x F 3.15 A 
Jokainen 2 x T 4 A 

2 x F 3.15 A 
Jokainen 2 x T 4 A 

Lämpötilan raja-arvot 15-40 o C 15-40 o C 

700-29 
12/12 

ULTRAÄÄNEN TOIMINTAPERIAATE 
 
Ruostumattoman PZT teräsaltaan pohjassa on energiapäitä jotka aikaansaavat mekaanisen värähtelyn. 
Laite tuottaa pesunesteeseen energiaa. Syntyy pieniä ilmakuplia joita kutsutaan kavitaatioksi. Kavitaatio 
ns. “elektroninen harjaaminen”, irrottaa likaa ja epäpuhtauksia tehokkaasti ahtaistakin paikoista siirtäen 
ne pesunesteeseen. 


