
Po každém pacientovi

Planmeca Compact™ i Touch

Údržba a sanitární péče

Povrch zubní soupravy
1 Otřete dezinfekčním prostředkem Dürr FD 333/FD 322 

nebo podobným: 

•	 opěrku hlavy

•	 opěrky ruky 

•	 ochranný kryt operačního světla

•	 madlo operačního světla (anebo vyměňte, 
vysterilizujte v autoklávu anebo vyčistěte 
v termodezinfektoru)

•	 hygienickou membránu (anebo ji vyměňte, 
vysterilizujte v autoklávu anebo vyčistěte 
v termodezinfektoru)

•	 hadice k nástrojům (nesterilizujte v autoklávu!)

•	 nástroje, viz pokyny k nástrojům

•	 plivátko, panel nástrojů a povrchy ramena.

NEPOUŽÍVEJTE SPREJ!

2 Otřete čalounění jemným mýdlem rozpuštěným 
ve vodě. V případě potřeby dezinfikujte přípravkem 
Dürr FD 312.

3 Vyčistěte plivátko:

•	 Nalijte do něj několik kapek přípravku Orotol Plus a 
měkkým kartáčkem vyčistěte. 

•	 Plivátko opláchněte stiskem tlačítka pro oplach.

•	 Vnější povrch plivátka lze otřít dočista anebo 
vydezinfikovat kusem látky.
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Odsávací systém
1 Odstraňte použité odsávací koncovky.

2 Propláchněte odsávací hadice odsátím jedné sklenice 
vody každou z nich.

3 Vyčistěte sací násadce a otřete je přípravkem 
Dürr FD 333/FD 322 anebo vysterilizujte v autoklávu.

4 Omyjte anebo vydezinfikujte držáky odsávačky 
přípravkem Dürr FD 333/FD 322.

NEPOUŽÍVEJTE SPREJ!
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Vodní rozvod soupravy
1 Vložte nástroje do proplachovacího držáku.

2 Proplachování zahajte ohnutím volných ramen 
nejméně o 90 °; zvolte krátký proplach.
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Ráno

Po pracovním dnu

Planmeca Compact™ i Touch

Odsávací systém
1 Propláchněte odsávací hadice odsátím 0,5 l vody 

každou z nich.

2 Otřete sací násadce přípravkem Dürr FD 333/FD 322.
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Filtry
Filtry hrubých nečistot čistěte denně.

Vodní rozvod soupravy
1 Vložte nástroje do proplachovacího držáku.

2 Proplachování zahajte ohnutím volných ramen 
nejméně o 90 °; zvolte dlouhý proplach.
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Povrch zubní soupravy
Vydezinfikujte čalounění přípravkem Dürr FD 312.

Odsávací systém
1 Zvolte systém STCS.

2 Vložte sací hadice do držáku STCS.

3 Dávkovací nádobku naplňte přípravkem Orotol Plus.

4 Stiskněte zelené spouštěcí tlačítko.

5 Sací násadce vysterilizujte v autoklávu.
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Anebo
1 20 ml přípravku Orotol Plus smíchejte s 1 l vody 

v nádobce Orocup.

2 Roztok prožeňte odsávacími hadicemi. Po odsátí 
roztoku vraťte hadice okamžitě do držáku.

3 Sací násadce vysterilizujte v autoklávu.
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Filtry
1 Filtr plivátka denně vyprázdněte, čistěte a dezinfikujte, 

a vyměňte pokud to bude potřebné.

Pozor! Nevyklepávejte filtr plivátka do výlevky.

2 Plivátko otřete dočista anebo omyjte vodou o teplotě 
max. 65 °C.
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Vodní rozvod soupravy
1 Vložte nástroje do proplachovacího držáku.

2 Proplachování zahajte ohnutím volných ramen 
nejméně o 90 °; zvolte dlouhý proplach.

3 Po přeplachu ihned soupravu vypněte.
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Týdně

Údržba a sanitární péče

Povrch zubní soupravy
1 Vyčistěte a ošetřete čalounění přípravkem  

Dürr FD 360.

2 Očistěte nožní spínač.

3 Vyčistěte kryt operačního světla.
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Odsávací systém
1 20 ml přípravku Orotol Plus smíchejte s 1 l vody.

2 Stiskněte programovací tlačítko na dobu asi 5 s. 
Otevře se ventil plivátka. Pozor, platí pouze pro 
separátory amalgámu Dürr nebo systémy VS/A.

3 Nalijte směs do plivátka.

4 Nechte roztok přes noc působit. Ráno odsávací 
systém propláchněte 2 l vody a vypláchněte plivátko.
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Filtry
Vyprázdněte filtr odsávacího systému podle pokynů 
výrobce, anebo pokud se zaplní.

Vodní rozvod soupravy
1 Vložte nástroje do proplachovacího držáku.

2 Ohněte ramena nejméně o 90 ° a spusťte čištění 
vodního rozvodu (WCS).

3 Vypněte hlavní přívod vody. Připojte naplněný 
kontejner k soupravě. Postupujte podle pokynů 
na displeji.

4 Druhý den ráno soupravu zapněte.

5 Naplňte nádobu čistou vodou a postupujte podle 
pokynů na displeji.

2



Jednou měsíčně
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www.planmeca.com

Povrch zubní soupravy
1 Vyčistěte ramena nástrojů.

2 Proplachovací držák vyčistěte v termodezinfektoru 
anebo vysterilizujte v autoklávu.
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Odsávací systém
Separátor vyprázdněte, když je na 70 % plný 
(pouze Microvac a mokré systémy (WET)).

Filtry
1 Vyměňte filtry hrubých nečistot.

2 Zkontrolujte separátor amalgámu. Vyměňte, když je 
plný na 95 % (objeví se hlášení HE 01). 

3 Vyprázdněte sběrnou nádobku oleje a vyčistěte ji.
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3 Anebo

Podrobné pokyny najdete v návodu k obsluze. Copyright Planmeca. Práva na změny vyhrazena.


