Kontrolní seznam údržby zařízení
Po ošetření každého pacienta







Vyčistěte, namažte a sterilizujte násadce
Vyčistěte (ultrazvukem) a sterilizujte koncovky pistolí
Otřete a propláchněte hadičku násadce
Propláchněte podtlaková vedení (pro postupy orální chirurgie)
Vyčistěte/dezinfikujte dotykové a přenosové povrchy

Denně nebo podle potřeby
láhve vodou přidejte
 Při každém naplnění
†
tabletu A-dec ICX®

 Oplachujte plivátko po dobu jedné minuty
 Vyčistěte misku plivátka a sítko misky
 Propláchněte podtlakové vedení

Vyměňte všechny bariéry

Jednou týdně nebo podle potřeby





*

Datum/čas

Vyčistěte čalounění křesla a sedáku jemným přípravkem na mytí nádobí a vodou
Vyčistěte ventily vysokovýkonného odsávání a odsávačky slin
Zkontrolujte a proveďte údržbu lapače pevných částic (dvakrát týdně)
Proveďte údržbu sběrače oleje
(pokud se k údržbě násadců používá jednotka Assistina, provádějte jednou měsíčně)

 Namažte podložky násadců
 Očistěte kryt operačního světla jemným přípravkem na mytí nádobí a vodou
(použijte gázu nebo hadřík o velikosti 5 x 5 cm (2 x 2 palce), abyste nepoškrábali kryt)

 Pokud je to možné, vyměňte bariéru operačního světla Medicom® SafeShield™

Jednou za měsíc

Datum/čas

vody ve stomatologické jednotce a podle potřeby
 Proveďte test nezávadnosti
†
rozvod vody ošetřete

 Proveďte údržbu sběrače oleje
(pokud se k údržbě násadců nepoužívá jednotka Assistina, provádějte jednou týdně)

 Zkontrolujte všechny O-kroužky násadce, motoru a jednotky Assistina;
v případě poškození/výstrahy vyměňte

 Namažte O-kroužky vysokovýkonného odsávání a odsávačky slin
 Namažte O-kroužky láhve na vodu

Jednou ročně





Datum/čas

Vyměňte a namažte O-kroužky pistole a sestav tlačítek-ventilů
Vyměňte a namažte O-kroužky vysokovýkonného odsávání a odsávačky slin
Vyměňte všechny O-kroužky u násadce, motoru a jednotky Assistina
Vyměňte vzduchové a vodní filtry v rozvodné krabici na podlaze nebo v oblasti přívodů

Sídlo společnosti A-dec
1 800 547 1883 v USA/Kanadě
+1 503 538 7478 mimo USA a Kanadu
www.a-dec.com

* Podrobné kroky údržby najdete v návodu k použití dodaném
s vybavením nebo navštivte web www.a-dec.com.
† Podrobné

informace k údržbě rozvodů vody najdete v Příručce
k údržbě rozvodů vody (číslo součásti (P/N) 85.0983.11) dodané
s vybavením nebo na webu www.a-dec.com.
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