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Hvorfor trenger vi 
extraoral sug?

Del 01



ultralyd scaler Turbiner og vinkelstykker

Aerosoler og dråper i dental klinikker

De fleste tannbehandlinger krever bruk av dental instrumenter, slik som turbiner, hånd og 
vinkelstykker, ultralyd scaler, polerer o.l. Ved arbeid med disse instrumentene, brukes det en 
kombinasjon av vann og trykkluft, som produserer aerosoler  og dråper. Disse vil henge i 
luften innenfor en avstand på1-2 meter rundt dentaluniten, og forårsake smittefare.



Ebola virus

Coronavirus 
COVID-19

Influensa virus

SARS virus

Virus som 
kan spres 

ved 
aerosoler

Aerosol overføring: En av de farligste måtene for virus overføring



Potensielle partikler som kan forårsake smitte

Aerosoler vil bli opprettet under oral 
behandling, aerosoler blir svevende i luften i 
lang tid til de legger seg på overflater i miljøet 
eller blir inhalert i de menneskelige luftveiene. 
De har sterk gjennomtrengende kraft og 
anses for å være sannsynlig risiko for å bli 
inhalert som potensielle partikler for 
overføring av sykdommer i lungene.

Under behandlingen kan tannleger bruke 
ultralyds skaler, 3-veis sprøyte, turbiner og  
vinkelstykker. Disse  genererer en stor mengde 
vanntåke. 
Kombinert med bakterier som spytt og blod i 
pasientens munn, vil det produseres aerosoler. 
Det orale suget fjerner disse aerosolene for å 
forhindre kryssinfeksjon mellom leger og 
pasienter. Det sørger for en klare, tørre og rene 
omgivelser



Bruk av DS1000



Bare bruk intraoralt sug kan ikke hemme 
og redusere dråpeantallet.

Dråpenummeret reduserte seg betydelig ved bruk av 
intraoralt og ekstra-oralt sug på samme tid.

Antall dråper som er oppdaget uten sugefunksjonen 
er omtrent 6 782.

Only use intra-oral suction can not inhibit droplets
(particulate matter greater than 0.5)



Del 02

Hva er
extraoral sug?



Intraoralt sug: 
Brukes hovedsakelig 
til å absorbere 
vanntåke, spytt, blod, 
pus og så videre. 
Absorberer sprutene 
som genereres i de 
fleste behandlinger, 
og gjøre synet på 
behandlingsstedet 
klart.

To sugeenheter i klinikken

Extra-oral sug: 
Brukes til å fjerne all 
vanntåke og sprut 
utenfor munnen, og 
for å filtrere og 
desinfisere. 
Beskytter miljøet og 
medisinsk personell 
mot aerosoler.

Vil også gjøre det 
mere komfortabelt 
for pasientene.

Iklinikken, bør det være to typer oral sug: Intra-oral sug og Extra-oral sug

Intra-oral sug: Vacuum sugemotor, kraftig sugeanlegg som kobles til 
dentaluniten og sørger for sug til sugeslanger og fontene.

Extra-oral suction: Dental extra-oral suction DS1000: Sterkt vacuumsug med 
høy luftmengde, aerosoler mellom tannlege and pasienter blir sugd inn i 
rensemaskinen, gjennom en fleksibel arm. Luften vil bli transportert gjennom en 
komplett renseprosess internt i maskinen.



Ved å bare bruke intraoralt sug 
vil det være 50% ~ 60% som flyr 
ut i luften. Ved bruk av intraoralt 
og ekstra-oralt sug samtidig, vil 
partikkelabsorbsjon være nær 
95%.

Capture rate=Total absorbed particles number /Total tracked particles number

kombinasjon av intra-oral sug & extra-oral sug 

Dispersion rate=Droplets which are not caught/ Total tracked particles number

Når det gjelder fangsthastighet for 
dråpepartikler, er 
fangsthastigheten for den intra-
orale og ekstra-orale 
sugekombinasjonen 40% ~ 70% 
høyere enn ved å bruke kun intra-
oral sug.
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funksjons prinsipp 
for  Medenta 

extraoral sug



1    Sug 

Med sterkt sugevakuum og stor 
strømningshastighet, suges aerosolen mellom 
leger og pasienter inn i maskinen gjennom 
den frie armen. Deretter slippes luften ut etter 
grundig rensing. 

2    Disinfisering
Aerosolen som kommer inn i maskinen 
filtreres gjennom HEPA og steriliseres ved 
hjelp av ultrafiolette stråler.
Deretter tømmes det, etter en grundig 
plasmasterilisering og rensing.

Grunleggende prinsipp for exstraoral sug



UV lys
For 

filtrering HEPA 
Filter

Plasma

4 måter for å oppnå ren luft

Den innebygde høyeffektblåseren sørger for en 
lufthastighet på 3M / s. Dette sikrer maksimal 
effektivitet av plasmadesinfeksjonen. 
Det siste store HEPA-filteret sørger for at viruspartiklene 
ikke har noe sted å skjule seg.
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Tilkobling 
for fleksiarm

DS1000 oppbyggning

kontrol panel

Forfilter

UV Lys

Vakuum 
pumpe

Plasma 
generator

HEPA Filter
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Spesifikasjoner 
og fordeler



Fordeler og funksjoner

DS1000

1

5

4

2
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Sterk sugepumpe, stor flyt, høyt 
vakuum, lang levetid.

MEDENTA

Utmerket varmeavledningsevne, kan jobbe 
kontinuerlig i mer enn 4 timer.

Negativt trykk kan reguleres i henhold til det 
kliniske behovet ved trinnløs justeringsknapp.

Det kan virkelig oppnå sameksistens mellom mennesker og maskiner..

Lavt støynivå, støynivået øker minimalt når du 
arbeider med ultralydskaler, håndstykke etc.



Spesifikasjoner

Fleksibel arm med 5 inviduelt 
justerbare ledd.

Sugehode er lett å montere.
Utstyrt med grovfilter som 
forhindrer at fremmedelementer 
blir sugd inn i maskinen.

Halvåpen design på sugehette, 
sørger for optimal sug og 
beskyttelse mot sprayvann.



DS1000 Spesifikasjoner:
Navn：Extra-oral suction

Model：DS1000 

Volt：AC220V 50Hz
Power：1200VA

Støy：≤65 dB
Pumpe flow：≥3m³/Min

Maks Vakuum：-20kpa

Mende negative ioner：≥100 million/m³

Mengde positive ioner：≥80 million/m³

HEPA Grade:H13  ≥99.97  0.3μm 
Dimensjoner：320*320*840mm
Netto vekt：36kg

Spesifikasjoner 
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Daglig vedlikehold 
og instruksjoner



1   Installasjon
IInstaller den fleksible armen og koble på 
strømmen. Apparatet er da klart til å brukes.

2   Bruksanvisning
1. Flytt maskinen til riktig sted, og trykk på bremsen
i bunnen av hjulet.
2. Koble til strømledningen og slå på strømmen.
3. Trekk den fleksible armen til en passende stilling i
samsvar med behovet og juster luftmengde med
knappen på styrepanelet.
4. Etter bruk, slå av strømbryteren og trekk den
fleksible armen tilbake.

Installasjon og bruk



1. Avslutt bruk og dra ut 
strømledningen for vedlikehold.

2. Lagre apparatet i kartongen på 
en tørr plass. (ikke legg flatt, eller 
opp-ned)

3. HEPA-filter og UV-lys skiftes en 
gang hvert år, eller dersom 
luftmengden blir redusert.

4 Vi anbefaler å kontakte 
leverandør for vedlikehold av 
motor hvert 2 år.

Daglig vedlikehold

Ikke bruk følgende vaskemiddel:
· Abstergent

· Alkaline detergent

· Diluent

· Decolorizer

· Alcohol

· Gasoline

Air outlet <en gang i måneden>

Bruk støvsuger for å fjerne smuss 
først. Bruk en myk klut til å tørke 
av.

· Ikke gni den med grov klut
· etter rengjøring, tørk maskinen
før bruk.
·



1 Rengjøring og desinfeksjon av arm.

Vi anbefaler å bruke engangspose over 
armen, bruk vår QACs for intern rengjøring 

og desinfeksjon.

2 Kan den erstatte en luft desinfeksjons maskin?

Vi anbefaler ikke det, siden en luft 
desinfeksjons maskin er konstruert for å gå 
kontinuerlig. Vi kan levere profesjonell 
luftdesinfeksjons maskin, som er beregnet 
for dette formålet.

Installasjon og bruk



Takk for oppmerksomheten

www.medenta.no         post@medenta.no




