
 

 

SKEMA 6 - SKEMA 8 
 

 

 106   SV 

 

 

12. FAKTABLAD FÖR UNDERHÅLL AV DEN ODONTOLOGISKA ENHETEN  

NÄR VAD VAD GÖRA REFERENSPUNKT 

Daglig 

inledningsaktivitet. 

Kran för kondenstömning. Avlägsna kondens från luftrören. Se avsnitt 9.2. 

Sprayrör 

Spola 2 minuter i rören 

a) Manuellt: aktivera instrumenten tomma 

b) Automatiskt: aktivera LONG (LÅNG) FLUSHING-

CYKEL 

Se avsnitt 7.5 

Behållare för att separera luftvätskor Placera en antiskumtablett invändigt i varje sugfilter. Se avsnitt 9.5. 

Skydd och engångsbruk. 
Placera flexibla skydd och engångsskydd på stolen 

och enheten. 
/ 

Instrument. Smörj turbinhandtaget och mikromotorn. 
Se dokumentationen som 

medföljer till instrumentet. 

System M.W.B. 

(när den odontologiska 

behandlingsenheten är släckt under 7 

dagar) 

Tömning av vattenkrets för systemet M.W.B. Se avsnitt 7.3. 

Efter varje patient. 

Sprayrör. 
Spola instrumentrören som har använts på patienten 

(manuellt eller SNABBCYKEL) i 20 sekunder 
Se avsnitt 7.5. 

Instrument. Desinficera utsidan. 
Se dokumentationen som 

medföljer till instrumentet. 

Kamera. Desinficera utsidan. Se avsnitt 5.8. 

Polymerisationslampa. Desinficera utsidan. Se avsnitt 5.7. 

Sugledningar. 

Följ STANDARDCYKEL för tvätt (om tillgängligt) och 

sug med varje använd uppsugningskanyl upp cirka en 

halv liter lösning STER 3 PLUS upplöst i 6%. 

Se avsnitt 9.4. 

Flexibla skydd. Sterilisering av smutsiga flexskydd. / 

Engångsskydd. Byt ut engångsskydd. / 

Smutsiga ytor. Dränera ytorna med STER 1 PLUS. / 

Daglig 

avslutningsaktivitet. 

Sprayrör. 

Desinficering av vattensprayrören med manuell cykel 

(om systemet S.S.S. är tillgängligt). 
Se avsnitt 7.2.1. 

Desinficering av vattensprayrören med 

halvautomatisk cykel (om systemet AUTOSTERIL A 

är tillgängligt). 

Se avsnitt 7.2. 

Filter i fontänskål. 
Rengör filtret med rinnande vatten. 

Innehållet ska sopbehandlas separat. 
Se avsnitt 7.1. 

Fontänskål. 

Rengör med rengöringsmedel för keramik som finns i 

handeln. 

Använd inte produkter som är nötande eller sura. 

Se avsnitt 7.1. 

Filter i sugpump. 
Kontrollera filtret och byt ut det vid reducerad 

sugeffekt (kod 97461845) 
Se avsnitt 9.3. 

Sugledningar. 

Följ en automatisk standardcykel för tvätt (om 

tillgängligt) och sug med varje använd 

uppsugningskanyl upp cirka en halv liter lösning 

STER 3 PLUS upplöst i 6%. 

Se avsnitt 9.4. 

Hydraulisk salivsug. Rengör filtret i salivsugen. Se avsnitt 6.4. 

Flexibla skydd. Sterilisera närvarande flexskydd. / 

Engångsskydd. Avlägsna alla använda engångsskydd. / 

Ytor på enheten och stolen. Rengör ytorna med STER 1 PLUS. / 



 

 

SKEMA 6 - SKEMA 8 
 

 

SV   107  
 

NÄR VAD VAD GÖRA REFERENSPUNKT 

Vid behov. 

Löstagbara slangar till instrumenten. 

Rengör med lämpligt desinfektionsmedel enligt 

tillverkarens anvisningar. 

Spruta produkten på mjukt engångspapper. 

Använd inte produkter som är nötande eller sura. 

Se avsnitt 5. 

Sprayrör. 

Desinficering av vattensprayrören med manuell cykel 

(om systemet S.S.S. är tillgängligt). 
Se avsnitt 7.2.1. 

Desinficering av vattensprayrören med 

halvautomatisk cykel (om systemet är tillgängligt). 
Se avsnitt 7.2. 

Behållare för att separera luftvätskor 
Rengör kärlet i avskiljaren, dräneringsventilen och 

sonderna. 
Se avsnitt 9.5. 

Amalgamavskiljare METASYS. Lossa kärlet på separatorn. 
Se dokumentationen som 

medföljer separatorn. 

Amalgamavskiljare DÜRR. Lossa kärlet på separatorn. 
Se dokumentationen som 

medföljer separatorn. 

Operationslampa Rengör det främre glaset och reflektorspegeln 
Se dokumentationen som 

medföljer utrustningen. 

Operationslampa LED VENUS PLUS 

-L 
Rengör den transparanta skärmen och handtagen Se avsnitt 8.1. 

Skärm på belysningspelare Rengör ytor 
Se dokumentationen som 

medföljer utrustningen. 

Målade ytor och stolklädslar. 

Rengör med lämpligt desinfektionsmedel enligt 

tillverkarens anvisningar. 

Spruta produkten på mjukt engångspapper. 

Använd inte produkter som är nötande eller sura. 

Se avsnitt 1.4. 

Varje vecka. Änddelar kanylhållare. Smörja O-ringen. Se avsnitt 9.4. 

Varje månad. Returluftfilter i turbin. 
Kontrollera filtret och byt ut det vid behov (kod 

97290014). 
Se avsnitt 9.6. 

Varje år. Stol och enhet. 
Kontakta den tekniska supporten för en allmän 

funktionskontroll. 
/ 
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