Handleiding afzuigsysteem
Desinfectie en reiniging
CDS raadt aan
– voor de desinfectie en reiniging: Orotol plus
– voor de reiniging: MD 555 cleaner
Alleen deze producten worden door Dürr
Dental getest.
Bij het gebruik van profylaxepoeders raadt
CDS de in water oplosbare Lunos
Profylaxepoeders aan om de Dürr
zuigsystemen te beschermen.

Na iedere behandeling
❯ Een glas koud water met de grote en kleine
zuigslang leegzuigen. Ook wanneer tijdens de
behandeling alleen de kleine zuigslang
gebruikt werd.
Bij het afzuigen met de grote zuigslang
wordt een grote hoeveelheid lucht
aangezogen; het reinigende effect
wordt daardoor aanzienlijk verhoogd.

Dagelijks aan het einde van de
behandeling
Bij hogere belasting voor de middagpauze
en 's avonds
Voor de desinfectie/reiniging hebt u het
volgende nodig:
 Orotol Plus ( artikel CDS110P61, te
bestellen bij uw kleingoed-leverancier)


Een tot twee keer per week
voor de middagpauze
Bij hogere belasting (bijv. bij kalkhoudend
water of frequent gebruik van
profylaxepoeder) dagelijks voor de
middagpauze
Voor de reiniging hebt u het volgende nodig:
 MD555 Afzuigreiniger (artikel CCS555C61
te bestellen bij uw kleingoed-leverancier)
 Een OroCup ( artikel 0780-350-00 )
❯ Zuig als voorreiniging 2 liter water met de
Orocup af.
❯ Zuig de MD555-oplossing met de
Orocup af.
❯ Spoel na 45 minuten inwerktijd met ca. 2 liter
water na.

Een OroCup ( artikel 0780-350-00 )
❯ Zuig als voorreiniging 2 liter water
met de Orocup af.
❯ Zuig de Orotol-oplossing
met de Orocup af.
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Handleiding afzuigsysteem
Beschermingszeef reinigen

De beschermingszeef dient eens in de
week schoongemaakt te worden.
❯ Beschermzeef met een halve omwenteling
tegen de wijzers van de klok in losmaken.
❯ Beschermingszeef aan de steun van de
separatietank eruit trekken.

❯ Beschermingszeef met een tandenborstel
reinigen.
❯ Beschermzeef met de opening naar boven
terug in de steun van de separatiebehuizing
steken.
❯ De beschermzeef volgens de wijzers van de
klok tot aan de aanslag indraaien.
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