
Výsledek čištění mluví za sebe!

Prevence pro všechny případy!
U ALPRO obdržíte kompletní informace o tom, jak organizovat hygienický 

postup v zubní ordinaci. Ptejte se nás!   
Horká linka: +420 271740423 (271742716)

1 2 3

4
1   Výstup biofilmu z OZK po působení  

BRS-forte

2   Vypláchnutý biofilm z turbíny a  
mikromotoru

3  Odfiltrované zbytky biofilmu

4   Vypláchnutý biofilm z plnění kelímku

Zastoupení pro ČR: LIEHMANN CZ, s.r.o., 
Černomořská 3, 101 00 Praha 10 - Vršovice



Bakterie nacházející se ve vodě určené pro chlazení a vytvářející sprej se staly 
v dnešní době hygienickým problémem číslo 1. Nejčastější příčinou je růst  
biofilmu (řas) v zubolékařských soupravách.

Biofilm se tvoří všude tam, kde je tekutina v kontaktu s pevnou hmotou. Na 
těchto místech se efekt podstatně zesiluje, jestliže voda neproudí a zvyšuje se 
teplota. Tato situace vytváří optimální živnou půdu pro bakterie. Právě proto 
jsou vodní linie ve stomatologických soupravách obzvlášť ohroženy. Bakterie 
se zde velmi silně rozmnožují. Výsledkem je tvorba bahnitového nánosu na 
povrchu vodních hadic - biofilmu!

Hygienický systém ALPRO odstraňuje 
účinně, efektivně a především 
dlouhodobě biofilm! Pro větší bezpečí ve 
Vaší ordinaci.

Biofilm  
N e p o d c e ň u j t e  

N e b e z p e č í !



Hygienické trio ALPRO

Jednoduchá obsluha, vysoká účinnost: tlaková nádoba 
ALPRO. Pro vyplachování lze tuto tlakovou nádobu 
připojit přímo k dentální soupravě přes integrovaný 
adaptér. Regulaci množství tekutiny umožňuje  
speciální kohout.

BRS-forte Remover, BRS-forte 
Aktivator a NaHypochlorid: 
Kombinované balení ALPRO pro 
optimální hygienu a maximální 
bezpečí.

Správný míchací poměr je polovinou 
čištění: S míchací nádobou ALPRO 
(AlproJet System) se dají během vteřiny 
namíchat všechny nezbytné míchací 
poměry.



Zobrazení hygienického postupu - ve 2 krocích
1. krok: Předčištění s NaHypochloridem
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2. krok: Hlavní čištění s BRS-forte

Otevřete přístup do vodního systému a 
vyhledejte vhodné připojení na tlakovou 
nádobu. Odstraňte filtr.

Nastavte na tlakové nádobě maximální 
tlak.

Otevřete kohout.

Z hadic odstraňte motory, turbíny a 
spojky. Každou nástrojovou hadici  
proplachujte, dokud nevychází čistý 
roztok NaHypochloridu. Nechejte působit 
max. 15-20 min.

UPOZORNĚNÍ:  Po odstranění biofilmu by měly být vyměněny veškeré vodní filtry nachá-
zející se v zubní soupravě, aby se zabránilo další kontaminaci způsobené znečištěnými filtry. 

Následně je nutné používat po čištění intenzivní dezinfekční prostředky (Alpron/Bilpron).

Čištění může provádět jen vyškolený odborný personál!

Vyprázdněte tlakovou nádobu.

Během působení předčištění rozmíchejte 
BRS-forte Remover (prášek) se 3 litry teplé 
vody (50-60°C), vznikne jasný modrý 
roztok. Přidejte BRS-forte Aktivátor, 
zamíchejte a naplňte jím tlakovou  
nádobu. Nastavte max. tlak.

Otevřete kohout.

Zbylý roztok NaHypochoridu 
vypláchněte (z tlakové nádoby)  
roztokem BRS-forte a proplachu-
jte všechny nástrojové hadice tak  
dlouho, až z nich vytéká modrý roztok. 
Potom hadice důkladně vypláchněte 
vodou, až z hadic vyjde všechen 
modrý roztok.

HOTOVO!

Smíchejte 100 ml Natrium Hypocholridu 
s 900 ml teplé vody (asi 50-60°C), a  
nalijte roztok do tlakové nádoby. Zavřete 
kohout na přívodní hadici.

Spouštějte plnění kelímku, dokud  
nevytéká roztok se zřetelným zápachem 
chlóru.


