Návod na údržbu

násadcov a turbíniek

Povrchové èistenie a dezinfikovanie
- manuálne - striekaním dezinfekèných prostriedkov alebo otieraním dezinfekènými utierkami
- automatické - v umývacích a dezinfekèných automatoch, termodezinfektoroch.

MELAclean - umývací
a dezinfekèný automat

!

Steelco - termodezinfektor

Upozornenie : Kolienkové násadce a turbínky sa nesmú vklada do nádob s dezinfekènými prostriedkami. Pred každým dezinfekèným
alebo sterilizaèným programom musia by kolienkové násadce a turbínky ošetrené originál KaVo sprejom.

Ošetrenie a mazanie
1.) - KaVo sprejom

- alebo KaVo ROTA sprejom

- alebo v automate KaVo QUATTROcare

Kolienkový násadec alebo turbínku vložte do Cleanpack sáèku alebo do bunièiny a nasaïte na vhodnú trysku pod¾a typu pripojenia.
Stlaète sprej až pokia¾ nebude vyteka èistý olej z hlavièky.

Typ MIDWEST

Kolienkový násadec

Turbínka na rýchlospojku

Typ BORDEN

Kolienkové násadce a turbínky ošetrujte 2x denne (napoludnie a po ukonèení praxe) a pred každou sterilizáciou.
2.) Ošetrenie a mazanie upínacej klieštinky
Najmenej 1x za týždeò ošetrite aj upínaciu klieštinku.
Nasaïte INTRA adaptér s tryskou KaVo spreja
do upínacieho otvoru a stlaète sprej pokia¾
z opaèného konca hlavièky nebude vyteka
prebytoèný, èistý olej.

!

Upozornenie : Je nevyhnutné, aby ste každý ošetrený kolienkový násadec a turbínku vložili do stojana
na násadce hlavièkou hore. Používajte len originál KaVo sprej. Nedostatoèná starostlivos
môže ma za následok znehodnotenie alebo zníženie životnosti kolienkových
násadcov a turbíniek.

Sterilizácia

135 OC

Zaba¾te kolienkový násadec alebo turbínku samostatne do vhodného sterilizaèného sáèku a vložte do sterilizátora.
Kolienkové násadce a turbínky sa môžu sterilizova v autoklávoch do 135oC.

VACUKLAV 31B
autokláv od firmy MELAG

!

STATIM 2000S a 5000S
kazetový autokláv od firmy SciCan

Upozornenie : Po každom sterilizaènom programe sa musia kolienkové násadce a turbínky vybra zo sterilizátora inak hrozí nebezpeèenstvo korózie.

Výhradný servis KaVo násadcov a turbíniek na území Slovenskej republiky vykonáva firma :

Všetky obrázky v tomto letáku sú ilustraèné.
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