Λίστα ελέγχου συντήρησης
εξοπλισμού
*

Μετά από κάθε ασθενή





Καθαρισμός, λίπανση και αποστείρωση των εργαλείων χειρός
Καθαρισμός (με υπέρηχο) και αποστείρωση των άκρων συρίγγων
Καθαρισμός και έκπλυση των σωλήνων των εργαλείων χειρός
Έκπλυση των αγωγών αναρρόφησης



Καθαρισμός/απολύμανση των επιφανειών επαφής
και μεταφοράς
Αντικατάσταση όλων των προστατευτικών



(για χειρουργικές επεμβάσεις στη στοματική κοιλότητα)

Καθημερινά ή όποτε χρειάζεται





Προσθήκη του A-dec ICX® σε κάθε αναπλήρωση
φιάλης νερού†
Έκπλυση του πτυελοδοχείου για ένα λεπτό
Καθαρισμός της λεκάνης πτυελοδοχείου και της
σήτας λεκάνης
Έκπλυση των γραμμών αναρρόφησης

Εβδομαδιαία ή όποτε χρειάζεται

Ημερομηνία/Ώρα






Καθαρισμός της ταπετσαρίας της έδρας και του σκαμνιού με ήπιο υγρό καθαρισμού πιάτων και νερό
Καθαρισμός των βαλβίδων του HVE και της σιελαντλίας
Επιθεώρηση και συντήρηση του συλλέκτη αμαλγάματος (δύο φορές την εβδομάδα)
Συντήρηση του συλλέκτη λαδιού




Λίπανση των σφιγκτήρων των εργαλείων χειρός
Καθαρισμός του καλύμματος του οδοντιατρικού προβολέα με ήπιο υγρό καθαρισμού πιάτων και νερό



Αν εφαρμόζεται, αντικατάσταση του προστατευτικού του οδοντιατρικού προβολέα
Medicom® SafeShield™

(να πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση εάν χρησιμοποιείται Assistina για τη συντήρηση των εργαλείων χειρός)

(χρήση γάζας ή μαλακού πανιού 2" x 2" για να μην χαραχθεί το κάλυμμα)

Μηνιαίως






Ημερομηνία/Ώρα

Δοκιμή του επιπέδου CFU νερού της οδοντιατρικής μονάδας και επεξεργασία των αγωγών
νερού όπως απαιτείται†
Συντήρηση του συλλέκτη λαδιού
(να πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση εάν δεν χρησιμοποιείται Assistina για τη συντήρηση των εργαλείων χειρός)

Επιθεώρηση όλων των εργαλείων χειρός, του μοτέρ και των στεγανωτικών δακτυλίων Assistina.
Αντικατάσταση σε περίπτωση φθοράς/ζημιάς.
Λίπανση των στεγανωτικών δακτυλίων του HVE και της σιελαντλίας
Λίπανση των στεγανωτικών δακτυλίων της φιάλης νερού

Ετησίως





Ημερομηνία/Ώρα

Αντικατάσταση και λίπανση των στεγανωτικών δακτυλίων των συρίγγων και των μονάδων
κουμπιού-βαλβίδας
Αντικατάσταση και λίπανση των στεγανωτικών δακτυλίων του HVE και της σιελαντλίας
Αντικατάσταση όλων των εργαλείων χειρός, του μοτέρ και των στεγανωτικών δακτυλίων Assistina
Αντικατάσταση των φίλτρων αέρα και νερού στο κουτί δαπέδου ή τον χώρο παροχών αέρα/νερού

* Για τη λεπτομερή περιγραφή των βημάτων συντήρησης, ανατρέξτε στις Οδηγίες
Χρήσης που συνοδεύουν τον εξοπλισμό σας ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.a-dec.com.
1.800.547.1883 εντός Η.Π.Α./Καναδά
+1.503.538.7478 εκτός Η.Π.Α./Καναδά
www.a-dec.com

† Για

λεπτομέρειες σχετικά με τη συντήρηση του αγωγού νερού, ανατρέξτε στον
Οδηγό Συντήρησης του Αγωγού Νερού (Α/Ε 85.0983.12) που συνοδεύει τον
εξοπλισμό σας ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.a-dec.com.
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