Λίστα ελέγχου για την εγκατάσταση της οδοντιατρικής έδρας και των
μονάδων A-dec 200
Για αναλυτικότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους οδηγούς εγκατάστασης για την οδοντιατρική έδρα και τις
προαιρετικές μονάδες.
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Οδοντιατρική έδρα
Η οδοντιατρική έδρα είναι καλά στερεωμένη στο δάπεδο
Η έδρα λειτουργεί σωστά, συμπεριλαμβανομένων της ανύψωσης και της ανάκλισής της, καθώς και οι
προγραμματιζόμενες λειτουργίες που ελέγχονται από τα πληκτρολόγια αφής και τον ποδοδιακόπτη
Το στήριγμα κεφαλής λειτουργεί σωστά
Τα μπράτσα λειτουργούν σωστά
Η ανασταλτική πλάκα λειτουργεί σωστά

Σύστημα παροχής
Τα εργαλεία χειρός λειτουργούν σωστά και έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις του ιατρού:
Νερό ψύξης, ψυκτικό και σπρέι
Έκπλυση σωλήνωσης εργαλείων χειρός
Βαλβίδες και διακόπτες βάσεων εργαλείων χειρός
Πίεση αέρα οδήγησης εργαλείων χειρός
Ο βραχίονας flexarm εξισορροπείται σωστά
Η τάση θέσης του βραχίονα flexarm έχει ρυθμιστεί σωστά
Οι πείροι αναστολής περιστροφής του βραχίονα flexarm έχουν τοποθετηθεί
Η κεφαλή ελέγχου βρίσκεται σε ευθύγραμμη θέση, βάσει μέτρησης στο επάνω μέρος της κεφαλής ελέγχου
Οι αρθρωτοί βραχίονες δεν μετατοπίζονται
Ο ποδοδιακόπτης λειτουργεί σωστά

Οδοντιατρικός προβολέας
Όλες οι ρυθμίσεις και τα χειριστήρια του προβολέα λειτουργούν σωστά
Η τάση του βραχίονα flexarm και της κεφαλής είναι ρυθμισμένη σωστά
Ο πείρος αναστολής περιστροφής του βραχίονα flexarm έχει τοποθετηθεί

Εξοπλισμός βοηθού, πτυελοδοχείο και πλήρωση ποτηριού
Η αναρρόφηση έχει ρυθμιστεί σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές:
Υγρή αναρρόφηση - 34 ± 7 kPa (10 ± 2 ίντσες Hg), 255 sl/min (9 SCFM) κατ’ ελάχιστο
Ξηρή/ημίξηρη αναρρόφηση - 16 ± 3,5 kPa (4,5 ± 1 ίντσα Hg), 340 sl/min (12 SCFM) κατ’ ελάχιστο
Τα κουμπιά της σύριγγας αέρα και νερού λειτουργούν σωστά
Οι βαλβίδες στη διάταξη εκκένωσης μεγάλου όγκου (HVE) και τη σιελαντλία κινούνται ελεύθερα
Ο χρόνος πλήρωσης ποτηριού έχει ρυθμιστεί σωστά
Η ροή του πτυελοδοχείου εκπλένει αποτελεσματικά τη λεκάνη, η λεκάνη αποστραγγίζεται σωστά
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Παροχές αέρα/νερού
Η ρυθμιζόμενη πίεση αέρα είναι 552 kPa (80 psi)
Το κουτί δαπέδου δεν εμφανίζει διαρροή αέρα και νερού
Η αποστράγγιση μέσω βαρύτητας λειτουργεί σωστά
Η σωλήνωση και οι συνδέσεις δεν είναι λυγισμένες και δεν εμφανίζουν διαρροές αέρα και νερού
Η σωλήνωση και τα καλώδια που περισσεύουν είναι τυλιγμένα και φυλάσσονται σε απόσταση από τα κινητά μέρη
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Κεντρικά γραφεία της A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132 Η.Π.Α.
Τηλ: 1.800.547.1883 εντός ΗΠΑ/Καναδά
Τηλ: 1.503.538.7478 εκτός ΗΠΑ/Καναδά
Φαξ: 1.503.538.0276
www.a-dec.com
Η A-dec Inc. δεν εγγυάται με κανέναν τρόπο για το περιεχόμενο
του παρόντος εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ
άλλων, των άρρητων εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και
καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.
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