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Reprocessing Guide: 

Dina Cleaning Gun 
 

Before disassembling the cleaning gun, turn off the water connection/ compressed air and 

completely empty the cleaning gun and the hose by operating the dosing lever. 

 

1. Disassembly of the cleaning gun 
 

For a sterile preparation of the cleaning gun, it is recommended that all components be 

disassembled, cleaned and then autoclaved in a steam sterilizer. 

All connections of the cleaning gun must be loosened by hand. Carefully remove all silicone 

O-rings from their positions. 

 

 

Position/ Name: 

 Nozzle 

 O-Ring 

 Cone 

 Gun spout  

 O-Ring 

 Sealing cap  

 Compression spring 

 Conical nipple 

 Thread Dosing pin  

 O-Ring 

 Dosing trigger 

 Flow wheel 

 

 

 

 

 

 

 Illustration 1: Dina Cleaning Gun 

jarkov
Psací stroj
Návod na údržbuProplachovací pistole Dina

jarkov
Psací stroj
Před demontáží čisticí pistole vypněte přívod vody/stlačený vzduch a zcela pistoli i přívodní hadici vyprázdněte opakovaným stiskem dávkovací páky

jarkov
Psací stroj
1. Demontáž čisticí pistole

jarkov
Psací stroj
Pro přípravu sterilní čisticí pistole se doporučuje rozebrat ji na součásti, všechny vyčistita následně vysterilizovat v parním sterilizátoru. Všechny součásti se uvolňují ručně.Všechny silikonové součástky - O-kroužky - vyjměte.

jarkov
Psací stroj
Umístění/název:

jarkov
Psací stroj
tryskaO-kroužekkuželpřívodní ventilO-kroužektěsnicí uzávěrtlaková pružinakónická vložkadávkovací čepO-kroužek

jarkov
Psací stroj
dávkovací rukojeťprůtokový kroužek
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Caution: The water supply must be interrupted before dismantling and the residual 

pressure must be released by operating the dosing lever to leave the system 

depressurised. 

 

1. Nozzle - Position:  Turn left to separate the nozzle from the gun body.  

2. O-Ring - Pos.:  Remove the O-Ring if necessary. 

3. Cone - Pos.:   Remove the cone from the gun body by turning it to the left and 

expose the nozzle.  

4. Spout with hose - Pos.:  Remove from the gun body by turning to the left. 

5. O-Ring - Pos.:  Remove the O-Ring if necessary. 

6. Sealing cap - Pos.:  Slowly open the sealing cap by turning it to the left to prevent 

the compression spring from jumping out. 

7. Compression spring - Pos.:   Remove the compression spring.  
8. Conical nipple - Pos.:  Remove the conical nipple. 

9. Flow wheel - Pos.:   Remove the dosing wheel completely from the dosing pin by 

turning it. 

10. T-Dosing pin - Pos.:   Remove the T- Dosing pin. Operating the trigger Pos.:  
facilitates the removal. 

11. O-Ring - Pos.: Remove the O-ring from the sealing cap if necessary. 

 

2. Cleaning of the cleaning gun 
 

The cleaning gun must be cleaned by trained specialist personnel in accordance with the 

applicable hygiene plan. 

The cleaning gun must be cleaned with a suitable cleaning detergent and rinsed with 

sufficient water.  

1. Manual cleaning: 

Place the individual parts in the cleaning solution and observe the specified contact time. All 

parts must be completely covered with cleaning fluid, both inside and outside and also all 

cavities must be completely filled. The components must be cleaned with a soft lint-free 

cleaning utensil (cloth, sponge, brush). 

2. Ultrasonic cleaning: 

Insert the individual parts including the cleaning solution into the device. 

Note: Observe the compatibility of the ultrasonic cleaner and the contact time. 

3. Rinse off: 

Rinse the cleaning gun and components with sufficient water and remove any cleaning 

detergent residues. 

4. Dry off: 

Dry the outside and inside with a lint-free cloth and medical compressed air.  

 

jarkov
Psací stroj
Upozornění: Před demontáží musí být přerušen přívod vody a zbytkový tlak musíbýt uvolněn opakovaným stlačením dávkovací rukojeti, aby byl systém zcelazbaven tlaku.

jarkov
Psací stroj
1. Tryska - pozice (1) Otočením doleva oddělíte trysku od proplachovací pistole2. O-kroužek (2) Pokud je to nutné, vyjměte O-kroužek3. Nástavec - kužel (3) Otočením doleva uvolněte kužel nástavce od trysky4. Přívodní ventil (4) Otočením doleva odpojte5. O-kroužek (5) Pokud je to nutné, vyjměte O-kroužek6. Těsnicí uzávěr (6) Těsnicí uzávěr pomalu odšroubujte směrem doleva, pozor,     tlaková pružina vyskočí7. Tlaková pružina (7) Vyjměte tlakovou pružinu8. Kónická vložka (8) Vyjměte vložku9. Průtokový kroužek (12) Sundejte kroužek z vložky10. T-dávkovací rukojeť (11) Odpojte otočením dávkovací rukojeť11. O-kroužek (10) V případě potřeby vyjměte z těsnicího uzávěru O-kroužek

jarkov
Psací stroj
2. Čištění proplachovací pistole

jarkov
Psací stroj
Proplachovací pistole musí být čištěna odborným vyškoleným personálem v souladu se stanovenými hygienickými opatřeními. Musí být vyčištěna vhodným čisticím prostředkem a následně opláchnuta dostatečným množstvím vody.

jarkov
Psací stroj
Ruční čištění

jarkov
Psací stroj
Jednotlivé díly vložte do čisticího roztoku na doporučenou dobu. Všechny součásti pistole musí být vroztoku zcela ponořené, všechny duté součásti musí být roztokem rovněž naplněny. K čištění používejtehadříky, houby nebo kartáče s měkkými vlákny nebo štětinami.

jarkov
Psací stroj
Ultrazvukové čištění

jarkov
Psací stroj
Jednotlivé součásti vložce to UZV vany do čisticího roztoku.Poznámka: Dodržujte doporučení výrobce prostředků a uvedenou délku působení.

jarkov
Psací stroj
Oplach

jarkov
Psací stroj
Proplachovací pistoli a všechny její součásti opláchněte dostatečným množstvím vody a očistěteji od všech zbytků čisticího roztoku.

jarkov
Psací stroj
Sušení

jarkov
Psací stroj
Vysušte všechny části, z vnější i vnitřní strany, hadříkem, který nepouští vlákna a následněstlačeným vzduchem.
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Washer - disinfectors 

In addition to manual pre-cleaning, a washer-disinfector (RDG) can be used.  

Note: During sterilization, discoloration of the metal may occur, this has no effect on the 

quality neither the sterilization result. 

 

3. Sterilization of the cleaning gun and its components - 

steam sterilizable up to 134°C, class B 
 

Place the disassembled cleaning gun and the individual components in the sterilization 

container. Carry out sterilization to max. 5 min and up to max. 134° degrees Celsius. 

Cleaning and sterilization must be carried out by qualified personnel. The cleaning gun must 

not be reused if the cleaning gun is still contaminated with pathogens after using the 

sterilization procedure.  

Note: This step does not replace steps 1-4. 

 

4. Assembly of the cleaning gun after sterilization 
 

The complete assembly of the cleaning gun must be carried out under sterile conditions. 

Before screwing the individual parts together, make sure that all O-Rings are in perfect 

condition. Sealing elements must be moistened with a suitable physiological saline solution 

before use. Sealing rings are to be mounted at the intended locations and locked in place by 

pressing them firmly by hand. 

 

jarkov
Psací stroj
Myčky a dezinfektory

jarkov
Psací stroj
Kromě ručního předčištění lze použít i dezinfekční prostředky.Poznámka: Během sterilizace může dojít ke zbarvení kovu, což nemá žádný vliv na kvalituani výsledek sterilizace.

jarkov
Psací stroj
3. Sterilizace proplachovací pistole a jejích součástí    Parní sterilizátory typu B, do 134°C

jarkov
Psací stroj
Demontovanou proplachovací pistoli společně se všemi komponenty vložte do sterilizačního síta. Vysterilizujte při teplotě do 134°C po dobu maximálně 5 minut.Čištění i sterilizaci musí provádět pouze kvalifikovaný personál.Proplachovací pistole nesmí být opakovaně použita, pokud je kontaminována patogeny.

jarkov
Psací stroj
Poznámka: Tento krok nenahrazuje kroky 1 - 4.

jarkov
Psací stroj
4. Kompletace proplachovací pistole po sterilizaci

jarkov
Psací stroj
Kompletní montáž musí být provedena za sterilních podmínek.Před sešroubováním jednotlivých dílů se ujistěte, že všechny O-kroužky jsou v perfektním stavu.Těsnicí prvky musí být před složením navlhčeny vhodným fyziologickým roztokem. Těsnicí kroužky musí být vloženy a pevně vtlačeny na všechna určená místa.
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1. O-Ring - Pos.:  Place the moistened O-Ring on the Nozzle Pos.:  and push it into 

the intended position with your fingers. 

2. Nozzle - Pos.:  Screw the Nozzle to the gun body by turning it clockwise. 

3. T-Dosing pin - Pos.:  Place the T-Dosing pin with a moistened O-Ring (O-Ring 

3x1mm) in the gun body.  

Insert the T-Dosing pin into the gun body by carefully pressing, if necessary with a 

rotary and combined thrust movement. 

Caution: Forcible insertion of the T-Dosing pin may result in damage to the O-ring and 

leakage of the T-Dosing pin. 

4. Conical nipple - Pos.:  Insert the conical nipple into the gun body with the short side 

facing forward. 

5. Compression Spring - Pos.:  Place the compression spring on the long side of the 

conical nipple and insert it into the gun body.  
6. O-Ring - Pos.:  Place the moistened O-Ring in the sealing cap - Pos.:  and push it 

into the intended position with your fingers. 

7. Sealing cap - Pos.:  Turn the sealing cap to the right to gently screw it to the gun 

body against the pressure of the compression spring. 

8. Flow wheel - Pos.:  Turn the flow wheel onto the thread of the T-Dosing pin . 

9. O-Ring - Pos.:  Place the moistened O-Ring on the spout Pos.:  and push it into 

the intended position with your fingers. 

10. Spout - Pos.:  Screw and tighten the spout and hose to the gun body by turning them 

to the right.  

11. Cone - Pos.:  Screw the Cone on the Spout Pos.:   as a lock nut and tighten to the 

stop. 

 

 

 

Illustration 2: Dina Cleaning Gun 

jarkov
Psací stroj
1. O-kroužek (2) Umístěte navlhčený O-kroužek na trysku (1) a pořádně jej na určenou pozici    zatlačte prsty.2. Tryska (1) Zašroubujte trysku k tělu proplachovací pistole ve směru hodinových ručiček.3. Dávkovací čep (9) Zasuňte dávkovací čep s navlhčeným O-kroužkem (3x1 mm) na místo    opatrným stiskem, případně kombinací rotace a tahu.    Upozornění: Násilné zasunutí dávkovacího čepu může vést k poškození O-kroužku a následně    netěsnosti.4. Kónická vložka (8) Vložte na místo kónickou vložku krátkou stranou směrem dopředu.5. Tlaková pružina (7) Tlakovou pružinu nasaďte na dlouhou část kónické vložky.6. O-kroužek (10) Navlhčený O-kroužek vložte do těsnicího uzávěru (6) a zatlačte jej na místo    prsty.7. Těsnicí víčko (6) Zašroubujte víčko doprava na tělo pistole oproti tlaku pružiny.8. Průtokový kroužek (12) natočte průtokový kroužek na závit dávkovacího čepu (9)9. O-kroužek (5) Navlhčený O-kroužek nasaďte na přívodní ventil (4) a vtlačte jej dobře na místo10. Přívodní ventil (4) Zašroubujte a utáhněte  ventil k hadici i k pistoli směrem doprava.11. Kužel (3) Kužel našroubujte na ventil jako pojistnou matici a utáhněte ji na doraz.
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5. Commissioning and leak test 
 

Turn on the water or compressed air supply. Check the cleaning gun visually and 

acoustically for leaks. Slowly operate the trigger several times over the entire dosing 

range Pos. . Check dosing capability and test for leaks on the T-Dosing pin under the 

trigger. 

During each setup it must be ensured that all connection points of the cleaning gun are 

firmly connected and sealed. 

When not in use or at the end of work, the water supply or compressed air supply must 

be disconnected. The cleaning gun must then be left depressurised by operating the 

trigger several times. 

The steps for leak testing must be repeated each time when the cleaning gun is put back 

into use. 

 
 

jarkov
Psací stroj
5. Uvedení do provozu a zkouška těsnosti

jarkov
Psací stroj
Otevřete přívod vody nebo stlačeného vzduchu. Vizuálně zkontrolujte, jestli se neozve únik.Pomalu několikrát stlačte dávkovací rukojeť (11). Zkontrolujte, zda pistole správně dávkuje a vyzkoušejte těsnost dávkovacího čepu. Při každém spuštění pistole musí být všechny součásti pevně spojené a spoje utěsněné.Pokud přístroj nepoužíváte případně po skončení práce odpojte přívod vody nebo vzduchu.Následně několikrát stlačte dávkovací rukojeť, abyste vodu/vzduch z pistole vypustili a zbaviliji tak tlaku.Testování těsnosti se musí provést kdykoliv uvádíte pistoli zpět do provozu.
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