
Komponenter

Multi Dish Pallet

Avskrapningskuddar

Kuddar av skumplast som placeras i MultiBlock. 
För avskrapning av instrument och praktisk plats för filar 
som då rensas från debris. 
Detta är en engångsartikel.

BrickStäll

Praktiskt brickställ. 
För enkel hantering av brickor i diskdesinfektor. 
Rymmer 8 PractiPal Helbrickor eller 8 PractiPal 
Halvbrickor. Brickorna lutas mot spolningen för 
att uppnå optimal renhet.

Litet Borrställ eller Filställ

Plats för 13 filar eller 2 st förlängda borr samt 
5 st HP/RA samt 8 st FG. Passar befintliga 
PractiPalBrickor. Kan även användas separat. 
Finns i 9 färger för enkel färgkodning. 
Passar i hel- och halvbricka.

MultiBlock

I denna placeras engångsartiklarna som: 
- MultiDappen för vätskor / LjusSkydd
- MultiPoint behållare 
- Avfallskopp
- Avskrapningskuddar
Finns i 9 färger för enkel färgkodning. 
Passar i hel- och halvbricka.

PractiPal® is a registered trademark owned by Directa AB

Glasfiberförstärkt PPS

Polyamid

Glasfiberförstärkt Polyamid 

Polyamid

 Polyamid

Polypropen - PP

Polypropen - PP  
Polypropen - PP

Färger

Alla komponenter är gjorda av hållbar plast som inte korroderar eller skäl värme under reningsprocessen

Bricka

Bygel 

Bygel 

Borr/Filställ

Multi Block 

Multi Dappen 

Multi Point 

Avfallskopp 

Avskrapningskuddar

Diskdesinfektor
Ångautoklav
Engångsprodukt 

PractiPal® Tray System 
 
 
 
 

PractiPal bricksystem består av brickor, borrställ, filställ, engångsartiklar och tillbehör som 
alla går att fästa på brickan så att de sitter kvar under hela rengöringsprocessen. 

Kombinationerna är många och ger varje klinik möjligheter att öka effektiviten genom 
genomtänkta och alltid färdiga uppsättningar av brickor för varje behandlingsåtgärd.

PractiPal ger personalen helt nya verktyg för att utveckla hygien och infektionskontroll som 
blir allt viktigare med ständigt ökande krav.

Kraven inom just dessa områden har fått större fokus i många länder där kraven har skärpts 
dramatiskt och regelbunda kontroller genomförs och som t.o.m.  inneburit stängda kliniker. 

Att arbeta med PractiPal systemet ger ett starkt ökat medvetande och nya kunskaper om 
hygien i praktiken.

Steril betyder inte ren och säker!

Tron på att sterila instrument är rena och säkra är vanligt förekommande. 

Orena instrument innehåller mikrobiologiska rester som, trots sterilisering, kan skapa 
omfattande inflammatoriska reaktioner. 

Rena instrument är därför den självklara förutsättningen för ett patientsäkert arbete. 

PractiPal brickan har en överlägsen konstruktion för fixering av instrument i öppen bricka 
som i en diskdesinfektor ger absolut åtkomlighet igenom hela reningsprocessen.

För att ytterligare förstärka graden av renhet är PractiPal tillverkat av en glasfiberförstärkt 
mycket tålig plast som ej absorberar värme utan all värmeenergi i en diskdesinfektor och 
ångautoklav används till instrumentens rening.  
 
PractiPal är genomtänkt in i minsta detalj för en ren och säker hantering av instrument.
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Ren effektivitet

Multi Dish Pallet

Halvbricka (1 st) 

PractiPal halvbricka med plats för 9 instrument.
Brickan gjord av autoklaverbar plast. 
Organiserad och säker förvaring av instrument.

Multi Dish Pallet

Helbricka (2 st)

PractiPal helbricka plats för 9-18 instrument.
Två halvbrickor sammanfogade med clips.
Organiserad och säker förvaring av 
instrument.

Multi Dish Pallet

Bygel

Multi Dish Pallet

Stort Borrställ eller Filställ

Plats för 28 filar eller 16 borr. 
Lätt att sätta tillbaka filar och borr.
Säker hantering - minimal risk för skada 
i säkrat läge. Finns i 9 färger för enkel 
färgkodning. Passar i hel- och halvbricka.

Multi Dish Pallet

MultiDappen behållare

Placeras på MultiBlock. 
Kan även användas fristående. 
Försedd med fördjupningar av olika volymer för 
bonding, primer, etsmedel m.fl. 
Detta är en engångsartikel. 

Multi Dish Pallet

MultiPoint behållare

Placeras på Multiblock. 
Kan även användas fristående. 
Förvaring av PaperPoints och 
GuttaperchaPoints samt vätska. 
Detta är en engångsartikel. 

Multi Dish Pallet

Avfallskopp

Placeras i MultiBlock. 
Kan även användas fristående. 
Praktisk behållare för avfall med avskrapningsmöjligheter. 
Kan även användas till vätskor. 
Detta är en engångsartikel.

LjusSkydd

Placeras på MultiDappen behållaren. 
Skyddar ljushärdande material. 

Låser fast instrumenten som förblir 
säkrade och oskadda vilket är mycket 
viktigt i diskdesinfektorer som har 
högt spoltryck. Finns i 9 färger för 
färgkodning av uppdukningar. 



Filställ för 28 filar
Plats för 9 instrument

MultiBlock

Endodonti 
Helbricka

Compact filställ för 13 filar
Plats för 5 instrument

Endodonti 
Halvbricka

2 långa, 6 RA borr 8 FG
Plats för 9 instrument

MultiBlock

Lagning eller Preparation 
Helbricka

Compact borrställ för 2 långa, 6 RA borr 8 FG 
Plats för 5 instrument

Lagning eller Preparation 
Halvbricka

Plats för 9 instrument

Hygienist 
Halvbricka

Plats för 6 Compact borrställ

Reservborrställ
Halvbricka

Complete Set

Compact Set 

Helbricka, svart (2 st)
Bygel (1 st)
MultiBlock (1 st)
MultiPoint behållare (1 st)
Stort Borr/Fillställ (1 st)
Engångsartiklar:
-MultiDappen (5 st)
-MultiPoint (5 st)
-Avfallskopp (5 st)

Halvbricka, svart (1 st)
Bygel (1 st)
Avfallskopp (4 st)
Borr/Filställ (1 st)


