
Kontrolní seznam pro údržbu vybavení A-dec®

Po ošetření každého pacienta 
 Vyčistěte, namažte a sterilizujte násadce 
 Vyčistěte špičky pistolí pomocí ultrazvuku a poté 

proveďte jejich sterilizaci 
 Otřete a propláchněte hadičku násadce 
 V případě postupů ústní chirurgie propláchněte 

podtlakové vedení 
 Vyčistěte / vydezinfikujte dotykové a přenosové 

povrchy 
 Vyměňte všechny bariéry 

Denně / podle potřeby 

 Při každém naplnění láhve vodou přidejte tabletu 
A-dec ICX®† (viz čísla součástí v Tabulce 3) 

 Oplachujte plivátko po dobu jedné minuty 
 Vyčistěte misku plivátka a sítko misky 
 Propláchněte podtlaková vedení za použití 

přípravku A-dec určeného k čištění odsávacích 
zařízení † (viz čísla součástí v Tabulce 3) 

Týdně / podle potřeby Datum 

 Vyčistěte čalounění křesla a sedáku pomocí slabého kapalného přípravku k mytí 
nádobí a vody 

 Vyčistěte ventily vysokovýkonného odsávače a odsávačky slin 
 Dvakrát týdně proveďte kontrolu a údržbu lapače pevných částic 
 Proveďte údržbu sběrače oleje 
 Namažte sklíčidla násadců 
 Ověřte plynulé otáčení frézky v násadci 
 Očistěte kryt operačního světla pomocí slabého kapalného přípravku k mytí nádobí 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Měsíčně Datum 

 Přezkoušejte hladinu CFU ve vodě stomatologické jednotky a proveďte nárazové 
ošetření rozvodů vody pomocí přípravku A-dec ICX Renew® nebo Restore® (viz čísla 
součástí v Tabulce 3) 

 Zkontrolujte všechny násadce, motory a O-kroužky; jsou-li opotřebované / poškozené, 
proveďte jejich výměnu 

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

 
 
 

 
 

 

Ročně Datum 

 Obraťte na místního autorizovaného prodejce společnosti A-dec s požadavkem na 
provedení instalace soupravy roční preventivní údržby (viz čísla součástí v Tabulce 1) 

 Vyměňte všechny O-kroužky nástavců a motorů (viz čísla součástí v Tabulce 2) 

 
 

 

*Podrobný popis postupu údržby naleznete v návodu k použití dodaném s vybavením, případně navštivte stránky Centra zdrojů 
společnosti A-dec na adrese www.a-dec.com/resource-center. 

†Podrobné pokyny týkající se údržby rozvodů vody naleznete v Příručce k údržbě rozvodů vody (číslo součásti 85.0983.11) dodané 
s vybavením, případně navštivte stránky Centra zdrojů společnosti A-dec na adrese www.a-dec.com/resource-center. 



 
 
 
 

Tabulka 1: Součásti a soupravy pro údržbu vybavení A-dec 

Položka Číslo součásti 
Silikonový lubrikant (tuba o objemu 5,3 oz) 98.1120.00 
Sítkový odlučovač (A-dec 300/500), balení po 10 ks 11.1284.01 
Špičky pistole, balení po 5 ks 23.0872.01 
Souprava roční preventivní údržby A-dec 500/300 90.1835.00 
Souprava roční preventivní údržby Performer®/Cascade®/200 90.1836.00 
Souprava preventivní údržby prováděné po 5 letech A-dec 500B 90.1870.00 
Souprava preventivní údržby prováděné po 5 letech A-dec 500A Surf (V2) 90.1874.00 
Souprava preventivní údržby prováděné po 5 letech A-dec 500A Surf (V1) 90.1873.00 
Souprava preventivní údržby prováděné po 5 letech A-dec 500A White/A-dec 300 (V2) 90.1872.00 
Souprava preventivní údržby prováděné po 5 letech A-dec 500A White/A-dec 300 (v1) 90.1871.00 
Souprava preventivní údržby prováděné po 5 letech Cascade/Decade®/Performer 90.1875.00 
Souprava preventivní údržby prováděné po 5 letech A-dec 200/Performer B (V1) 90.1876.00 
Souprava preventivní údržby prováděné po 5 letech A-dec 200/Performer B (V2) 90.1877.00 

 
Tabulka 2: O-kroužky pro elektromotor A-dec 501 

Položka Číslo součásti 
O-kroužek, vložka motoru, modrý 54.0803.00 
O-kroužek, vložka motoru, černý 54.0804.00 
O-kroužek, připojení hadičky motoru 54.0805.00 

 

 
Tabulka 3: Produkty řady A-dec 360 doporučené pro údržbu rozvodů vody stomatologické jednotky (DUWL) 
a odsávacích systémů 

Použití Položka Číslo součásti 
Odsávací systém Prostředek k čištění odsávacích systémů, láhev 33 oz 91.0060.01 
Odsávací systém Prostředek k čištění odsávacích systémů, láhev 128 oz 91.0061.01 
Denní údržba DUWL Tablety ICX pro čištění rozvodů vody, 0,7 l (50 kusů) 91.1064.01 
Denní údržba DUWL Tablety ICX pro čištění rozvodů vody, 2 l (50 kusů) 90.1065.01 
Rázové čištění DUWL ICX Renew, krabice pro 9 aplikací 90.1691.01 
Rázové čištění DUWL ICX Restore, krabice pro 9 aplikací (pouze Kanada) 90.1821.01 

 
Informace o dalším volitelném příslušenství a dalších možnostech výměny součástí vám poskytne autorizovaný prodejce společnosti 
A-dec. 
 

 
86.0600.11 Rev. H 

Datum vydání 2022-11-07 
Copyright 2022 A-dec, Inc. 
Všechna práva vyhrazena. 

ÍvÈ.Ç&ÂÈ.002Î 

Stomatologické vybavení A-dec je konstruováno tak, aby poskytovalo co 
nejdelší životnost. Pravidelně plánované kontroly a výměny součástí zajistí 
výkon, na který se můžete spolehnout. 

       Sídlo společnosti A-dec 
2601 Crestview Drive 
Newberg, OR 97132 USA 
Tel.: 1 800 547 1883 v USA a Kanadě 
Tel.: +1 503 538 7478 mimo USA a Kanadu 
www.a-dec.com  
 
 

http://www.a-dec.com/

