Lista kontrolna konserwacji sprzętu
Po każdym pacjencie





Codziennie lub w zależności od potrzeb

Wyczyszczenie, nasmarowanie i wysterylizowanie końcówek
Wyczyszczenie (przy użyciu ultradźwięków) i wysterylizowanie
końcówek dmuchawek
Wycieranie i przepłukiwanie przewodu końcówek
Przepłukiwanie przewodów próżniowych
(w przypadku zabiegów chirurgii stomatologicznej)




*



Dodanie tabletki A-dec ICX® przy każdym
napełnianiu butelki na wodę†





Przepłukiwanie spluwaczki przez jedną minutę
Wyczyszczenie miski spluwaczki i sitka miski
Przepłukiwanie linii systemu próżniowego

Czyszczenie/dezynfekcja powierzchni dotykanych przez pacjenta
Wymiana wszystkich osłonek barierowych

Co tydzień lub w zależności od potrzeb





Czyszczenie tapicerki fotela i stołka łagodnym płynem do mycia naczyń i wodą
Wyczyszczenie zaworów ssaka i ślinociągu
Sprawdzenie i konserwacja filtru odpadków stałych (dwa razy w tygodniu)
Konserwacja zbiornika odprowadzania oleju




Smarowanie uchwytów końcówek
Czyszczenie pokrywy lampy głównej łagodnym płynem do mycia naczyń i wodą

Data/godzina

(przeprowadzać co miesiąc, jeśli do konserwacji końcówek stosowane jest urządzenie Assistina)

(aby uniknąć zadrapania pokrywy, należy użyć gazy lub miękkiej ściereczki o wymiarach 5 cm x 5 cm (2 cale x 2 cale))



W razie potrzeby wymiana bariery lampy głównej Medicom® SafeShield™

Co miesiąc

Data/godzina




Kontrola poziomu CFU w wodzie w systemie i w razie potrzeby odpowiednia obróbka linii wodnych†
Konserwacja zbiornika odprowadzania oleju



Kontrola wszystkich uszczelek pierścieniowych typu O-ring końcówek, silnika i urządzenia
Assistina; wymiana zużytych/uszkodzonych
Nasmarowanie uszczelek pierścieniowych typu O-ring ssaka i ślinociągu
Nasmarowanie uszczelek pierścieniowych typu O-ring butelki na wodę




(przeprowadzać co tydzień, jeśli do konserwacji końcówek nie jest stosowane urządzenie Assistina)

Co roku





Data/godzina

Wymiana i nasmarowanie uszczelek pierścieniowych typu O-ring dmuchawki i zaworów z przyciskiem
Wymiana i nasmarowanie uszczelek pierścieniowych typu O-ring ssaka i ślinociągu
Wymiana wszystkich uszczelek pierścieniowych typu O-ring końcówek, silnika i urządzenia Assistina
Wymiana filtrów powietrza i wody w skrzynce przyłączeniowej lub powierzchni przyłączy

Siedziba firmy A-dec
1 800 547 1883 na obszarze USA i Kanady
+1.503.538.7478 spoza USA/Kanady
www.a-dec.com

* Szczegółowe informacje dotyczące czynności konserwacyjnych można znaleźć
w Instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia lub na stronie internetowej www.a-dec.com.
† Szczegółowe

informacje dotyczące konserwacji linii wodnej można znaleźć w dołączonej
do urządzenia Instrukcji konserwacji linii wodnej (nr części 85.0983.18) oraz na stronie
internetowej www.a-dec.com.
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