Middag
•

Afzuigknop 3 sec ingedrukt houden.
o 2e luikje van rechts (voorkomt bezinksel in
spittoon).

Einde werkdag
•
•

Witte zeefjes van de afzuiging vervangen voor schone (inclusief houder).
Vieze zeefjes met houder in sterilisatie ruimte schoonmaken en in water met een beetje chloor leggen.

•
•

Scheutje Orotol in spittoon bak gooien (ca 1 minuut laten inwerken).
Kopstuk afzuigers eraf halen, afzuigers aansluiten op mondstukken (zie foto)
en 2x op zwarte knop drukken.

•

Kraantje spittoon laten lopen en nogmaals 3 sec zwarte/blauwe knop
indrukken.

•
•
•

Kraantje spittoon wegdraaien.
Instrumentenslangen in de houder zetten (zie foto).
Knop voor spittoon kraan indrukken (unit wordt leeggemaakt).

•

Unit uitzetten bij melding ‘Switch off unit’.

•

Compressor en afzuigmotor uitschakelen (als alle units uit zijn).

Dagelijks
•
•

Na elke controle en extractie: afzuigers met water doorspoelen
Dopjes voetpedaal afnemen met alcohol (voorkomt wegschuiven).
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Onderhoud
Bekleding:
•

De bekleding kan met diverse middelen schoongemaakt worden (maar niet met alcohol houdende
middelen!):
o Dürr FD 366 op microvezeldoekje aanbrengen (ook verkrijgbaar als vochtige doekjes die direct
te gebruiken zijn). Dit middel is daarnaast ook geschikt voor reiniging en desinfectie van de
overige oppervlakken
o Dürr FD 360; dit middel reinigt niet alleen al het (kunst)leder, maar het verzorgt daarnaast ook
het materiaal voor een langere levensduur. Spray ook deze op een microvezeldoekje en breng
dit voorzichtig aan op de bekleding.
o CDS-001 is het reinigingsmiddel van onze eigen bekleder. Met een prijs van slechts €15,- excl.
btw voor 500ml is deze financieel ook zeer aantrekkelijk en doet niet onder voor andere
(duurdere) middelen. Ook deze moet opgebracht worden d.m.v. een microvezeldoekje. Deze
is ook beschikbaar als onderhoudsmiddel. Voor een mooiere glans en langere levensduur.
Kijk voor meer informatie over alle geschikte
reinigingsmiddelen (van Dürr Dental) op onze website, of
neem contact met ons op!

Minimaal 1x per week
•

Reinigen geel zeefje onder spittoonbak:
o 2e luikje van rechts.
o Blauwe knop 3 sec inhouden.
o Gele schroefdop opendraaien en zeefje schoonmaken.

•

Unit doorspoelen met MD555

50ml MD555 aanvullen met water tot 1 liter, slangen los koppelen en aansluiten. Wanneer er nog een
klein laagje vloeistof over is dan de slangen terug hangen en het restant schenken in het gat van de
spittoonbak (dopje en zeefje verwijderen).
Alles minimaal 30 minuten laten inwerken. Daarna spittoonkraan laten lopen en vervolgens de zwarte/blauwe
knop 3 sec ingedrukt houden.

Maandelijks
•

Vervangen witte zeefjes (dunne rand naar boven)
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