
Lista kontrolna konserwacji sprzętu A-dec®

Po każdym pacjencie należy 
 Wyczyścić, nasmarować i wysterylizować końcówki 
 Wyczyścić końcówki dmuchawki przy użyciu 

ultradźwięków, a następnie je wysterylizować 
 Wytrzeć i przepłukać przewód końcówki 
 W przypadku zabiegów chirurgii stomatologicznej 

przepłukać przewody próżniowe 
 Wyczyścić/zdezynfekować powierzchnie dotykane 

przez pacjenta 
 Wymienić wszystkie osłony barierowe 

Codziennie/W zależności od potrzeb 

 Dodawać tabletkę A-dec ICX® przy każdym 
napełnianiu butelki na wodę†  
(numery części znajdują się w tabeli 3)  

 Przepłukiwać spluwaczkę przez jedną minutę 
 Czyścić miskę spluwaczki i sito miski 
 Używać środka czyszczącego A-dec Evacuation 

Cleaner do przepłukania przewodów próżniowych† 
(numery części znajdują się w tabeli 3) 

Co tydzień/W zależności od potrzeb Data 

 Czyścić tapicerkę fotela i stołka łagodnym płynem do mycia naczyń i wodą 
 Czyścić zawory ssaka i ślinociągu 
 Dwa razy w tygodniu kontrolować sitko i przeprowadzać jego konserwację 
 Przeprowadzać konserwację zbiornika odprowadzania oleju 
 Smarować uchwyty końcówek 
 Sprawdzać, czy wiertło końcówki obraca się płynnie 
 Czyścić osłonę lampy głównej, używając łagodnego płynu do mycia naczyń i wody 
 W razie potrzeby wymieniać osłony barierowe Medicom® SafeShield™ lampy głównej 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Co miesiąc Data 

 Sprawdzać poziom CFU w wodzie w unicie dentystycznym i w razie potrzeby wykonywać 
czyszczenie szokowe linii wodnych z użyciem A-dec ICX Renew® lub Restore® (numery 
części znajdują się w tabeli 3) 

 Kontrolować wszystkie końcówki, napędy i uszczelki pierścieniowe typu O-ring; 
wymieniać w razie zużycia/uszkodzenia 

 Smarować uszczelki pierścieniowe typu O-ring butelki na wodę, ssaka i ślinociągu 
 

 
 
 

 
 

 

Co roku Data 

 Kontaktować się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy A-dec w celu 
zamontowania zestawu do rocznej konserwacji zapobiegawczej (numery części znajdują się 
w tabeli 1) 

 Wymieniać wszystkie uszczelki typu O-ring końcówki i silnika (numery części znajdują się 
w tabeli 2) 

 
 
 

 

*Szczegółowe informacje dotyczące czynności konserwacyjnych można znaleźć w Instrukcji użytkowania dołączonej do urządzenia lub 
na stronie internetowej www.a-dec.com/resource-center firmy A-dec Resource Center. 

†Szczegółowe informacje dotyczące konserwacji linii wodnych można znaleźć w Instrukcji konserwacji przewodów wodnych (nr części 
85.0983.18) dołączonej do urządzenia oraz na stronie internetowej www.a-dec.com/resource-center firmy A-dec Resource Center. 



 
 
 
 

Tabela 1: Części i zestawy do konserwacji A-dec 

Element Numer części 
Smar silikonowy (tuba ok. 5,3 oz) 98.1120.00 
Ekran filtrujący (A-dec 300/500), opakowanie 10 szt. 11.1284.01 
Końcówki dmuchawek, opakowanie 5 szt. 23.0872.01 
Zestaw do rocznej konserwacji zapobiegawczej A-dec 500/300 90.1835.00 
Zestaw do rocznej konserwacji zapobiegawczej Performer®/Cascade®/200 90.1836.00 
Zestaw do konserwacji zapobiegawczej na 5 lat A-dec 500B 90.1870.00 
Zestaw do konserwacji zapobiegawczej na 5 lat A-dec 500A Surf (V2) 90.1874.00 
Zestaw do konserwacji zapobiegawczej na 5 lat A-dec 500A Surf (V1) 90.1873.00 
Zestaw do konserwacji zapobiegawczej na 5 lat A-dec 500A White/A-dec 300 (V2) 90.1872.00 
Zestaw do konserwacji zapobiegawczej na 5 lat A-dec 500A White/A-dec 300 (v1) 90.1871.00 
Zestaw do konserwacji zapobiegawczej na 5 lat Cascade/Decade®/Performer 90.1875.00 
Zestaw do konserwacji zapobiegawczej na 5 lat A-dec 200/Performer B (V1) 90.1876.00 
Zestaw do konserwacji zapobiegawczej na 5 lat A-dec 200/Performer B (V2) 90.1877.00 

 
Tabela 2: Uszczelki pierścieniowe typu O-ring silnika elektrycznego A-dec 501 

Element Numer części 
Uszczelka O-ring, łożysko silnika, niebieska 54.0803.00 
Uszczelka O-ring, łożysko silnika, czarna 54.0804.00 
Uszczelka O-ring, złącze rękawa mikrosilnika 54.0805.00 

 

 
Tabela 3: Produkty A-dec 360 zalecane do konserwacji linii wodnych unitów stomatologicznych (DUWL) i systemów 
odsysania 

Zastosowanie Element Numer części 
System odsysania Środek do czyszczenia systemu odsysania, butelka 33 oz 91.0060.01 
System odsysania Środek do czyszczenia systemu odsysania, butelka 128 oz 91.0061.01 
Codzienna konserwacja linii wodnych unitu Tabletki do uzdatniania wody ICX, 0,7 L (50 szt.) 91.1064.01 
Codzienna konserwacja linii wodnych unitu Tabletki do uzdatniania wody ICX, 2 L (50 szt.) 90.1065.01 
Czyszczenie szokowe linii wodnych unitu ICX Renew, opakowanie produktów do użycia 9 razy 90.1691.01 
Czyszczenie szokowe linii wodnych unitu ICX Restore, opakowanie produktów do użycia 9 razy (tylko Kanada) 90.1821.01 

 
Aby uzyskać więcej akcesoriów i opcji wymiany, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą firmy A-dec. 
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Sprzęt stomatologiczny firmy A-dec został zaprojektowany z myślą o 
długotrwałym użytkowaniu. Regularnie zaplanowane przeglądy i wymiana 
części zapewniają niezawodną wydajność. 

       Siedziba firmy A-dec 
2601 Crestview Drive 
Newberg, OR 97132 USA 
Tel.: 1 800 547 1883 w USA i Kanadzie 
Tel.: +1 503 538 7478 spoza USA i Kanady 
www.a-dec.com  
 
 

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

