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Recyclean R 

För rengöring av
sugsystem och
diskbänksavskiljare



PureMotion® – en tysk-svensk
framgångssaga
Amalgamavskiljaren är en kritisk punkt i varje tandläkarpraktik. 
Med denna kunskap och mer än 30 års erfarenhet inom 
dentalbranschen har medentex utvecklat PureMotion® 
produktlinjen. Alla system baseras på den svenska avskiljaren 
SRAB 99D utvecklat av Sweden Recycling. Den använder en
enkel, naturlig sedimenteringsprincip och följer vattenfl ödet – 
pure motion helt enkelt. 

Våta system i olika varianter för varje storlek på klinik

Väldigt driftsäker – avskiljare baserad på
sedimentering utan känsliga elektroniska delar

Hållbar konstruktion med robust teknik kräver
lite underhåll

Kan installeras i samma plan som kliniken eller
i källaren

Amalgamavskiljarna byts regelbundet av Sweden
Recycling AB
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  Våra system

M2-serie – för små tandläkarmottagningar

M4-serie – för medelstora tandläkarmottagningar

M8-serie – för stora tandläkarmottagningar – för stora tandläkarmottagningar

M2-serie – för små tandläkarmottagningar

PureMotion® M2oS 
för 1-2 
behandlingsrum, 
utan sugsystem

PureMotion® M4
för 3-4 
behandlingsrum, 
komplett med 
sugsystem

PureMotion® M8
för 5-8 
behandlingsrum, 
komplett med 
sugsystem

PureMotion® M8oS
för 5-8 
behandlingsrum, 
utan sugsystem

 – för små tandläkarmottagningar

 M2oS PureMotion® M2 
för 1-2 
behandlingsrum, 
komplett med 
sugsystem

PureMotion® M4oS 
för 3-4
behandlingsrum, 
utan sugsystem  

 – för stora tandläkarmottagningar



Våra servicetekniker byter ut amalgamavskiljarna i alla 
PureMotion® system när vi ändå är på plats vid
miljöservicebesök. Vi har koll på hur ofta avskiljarna 
behöver bytas och påminner dig när det är dags. 
På det sättet säkerställer vi att du alltid får ett 
driftsäkert system. Våra amalgamavskiljare är helt
återvinningsbara och certifierade enligt ISO 11143.

Krav på hygienen inom tandvården är mycket hög. 
Tydliga desinfektionsrutiner och ett effektivt 
desinfektionsmedel hjälper dig att uppfylla dessa 
krav. Recyclean R är vår enastående 
desinfektionsmedel för sugsystem och 
diskbänksavskiljare. 

Vi byter amalgamavskiljaren

Recyclean – 
e� ektiv desinfektion för sugsystem
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Har du frågor? 

Ring vår tekniska chef

Germund Hörberg:

070 - 390 11 52

Recyclean R 

För rengöring av
sugsystem och
diskbänksavskiljare

Krav på hygienen inom tandvården är mycket hög. 
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e� ektiv desinfektion för sugsystem
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diskbänksavskiljare

Praktik/Klinik

Sweden
Recycling

Sweden
Recycling
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