
 

 

 

 

 

Leírás és Útmutató  

vízutak karbantartásához 
A Karbantartás │Megfigyelés │Sokk-kezelés 

hatékony és praktikus megoldás a zárt vízrendszer 

fenntartására. 
Részletes útmutatót ld. a második oldalon. 

 

 

 

 

 

  
  



Útmutató vízutak karbantartásához 

A Karbantartás │Megfigyelés │Sokk-kezelés hatékony és praktikus megoldás a zárt vízrendszer fenntartására. 

KARBANTARTÁS A-dec ICX-szel 

Napi szintű karbantartáshoz használjon A-dec ICX vízkezelő 
tablettát, amit kifejezetten fogászati egységek kezelésére hoztak 

létre és ami megakadályozza a bűzt és rossz ízt okozó baktériumok 
felhalmozódását.* Az ívóvízzel használható ICX legalább két hétig 

aktív marad a rendszerben. 

Az egység vízminőségének optimalizálása érdekében használjon 
friss ICX tablettát minden alkalommal, amikor újratölti a palackot: 

1. Ürítse ki a palackot 

2. Dobja a tablettát az üres palackba (0,7l-es tablettát a 

0,7l-es palackba, 2l-es tablettát a 2l-es palackba). Ne 

érintsük meg szabad kézzel a tablettát. 

3. Töltsük meg a palackot vízzel és szereljük vissza a 

kezelőegységre. 
4. Az egység használata előtt várjon két percet, amíg a 

tabletta teljesen feloldódik. 

Az ICX-et a vízutak rendszeres ellenőrzése és sokkszerű 
fertőtlenítése mellett használja. 

*A fogászati szennyvizet ≤10 CFU/ml-en tartja 
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Minden jog fenntartva.  

A vízminőség MEGFIGYELÉSE 

Fontos a vízminőség rendszeres ellenőrzése. Az A-dec ajánlja, hogy 

eleinte havonta egyszer teszteljék a vezeték rendszert. A tesztek 

sűrűsége csak akkor csökkenthető, ha az eredmény minden 
kezelőszobában három egymást követő hónapban megfelel a 
rendelő vízminőségi sztenderdjeinek. 

A vízminőség a heterotróp baktériumok mennyiségét kimutató 

teszt elvégzésével ellenőrizhető. Helyben használható teszt kitet 
rendelhet A-dec viszonteladójától, vagy megvásárolhatja az EMD 

Millipore HPC Total Count Sampler-t a www.emdmillipore.com 

oldalon (p/n MHPC10025). 

Kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Távolítsa el a kézidarabokat, szerelékeket és motorokat. 

A külső szennyeződés elkerülése érdekében a 
kifolyásokat (fecskendővégek, kézidarab csöveinek 
bemenete) töröljük át alkohollal. 

2. Minden mérni kívánt kimenetből gyűjtsünk egyenlő 
mennyiségű vízmintát (Pl. ha két kézidarab vezeték van 

és két víz/levegő fecskendő, mindegyikből kb. a minta 
negyedét engedjük ki). A minta begyűjtésének lépéseit a 
készlet használati utasításában találja. 

3. A minta kezelésére, tárolására és feldolgozására 

vonatkozó utasításokat a készlet leírásában találja. 

A teszt eredménye jelzi a víz minőségét minden kezelő szobában. 
Azt is megmutatja, mi a következő teendő – folytassuk a kezelést 

ICX-szel, vagy a sokkolás. A fogászati kezelőegység vízminőségére 
vonatkozó előírások területenként változnak, a határértéket 
általában milliliterenkénti kolónia-alkotó egységben adják meg 

(CFU/ml). Az USA Betegség Kontroll és Megelőzési Központja (CDC) 
ezt az értéket 500 CFU/ml-nél szabja meg. 

Az A-dec a 200 CFU/ml megtartását javasolja. Az Ön praxisa tarthat 

más, a helyi szabványoknak megfelelő határértéket. Ha a 
teszteredmény ezt meghaladó értéket mutat, alkalmazzuk a 

sokkolásos kezelést. Ha a mért érték nem haladja meg az előírást, a 
sokkolásra nincs szükség és folytathatjuk a napi ICX-es kezelést. 

SOKKOLJUK a vízutakat 

A sokkszerű fertőtlenítés eltávolítja a lerakódott baktérium 
telepeket a vízutakból.  Az A-dec ajánlja, hogy a rendszer első 
használata előtt mindenképpen végezzük el a kezelést. Az első 
használat után sokkszerű fertőtlenítésre akkor van szükség, ha a 
baktériumok mennyisége meghaladja a megengedett értéket. 

Olyan sokkolásos fertőtlenítő terméket használjon, mely 
regisztrálva van az USA környezetvédelmi hivatalánál (EPA). Ha Ön 

az USA-n kívül él, A-dec viszonteladójánál érdeklődhet az A-dec 

felszereléssel kompatibilis termékek iránt. A sokkszerű 
fertőtlenítés végrehajtása közben mindig tartsa magát a termék 
leírásában szereplő utasításokhoz. 

A sokkszerű kezelést követően – beleértve a vízzel való átöblítést – 

folytassa a napi szintű ICX-es kezelést. 
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