
Ápolástechnikai útmutató fogászati kézidarabokhoz   

  

 

 

 

          

A Fő kérdés(ek) az hogy:    

Mivel?  

  

 

 

 

         

       Mikor?   

 

 

 

 

 

 

 Hogyan?  

 

 

 

 

 

Ha a Ha a legrosszabb időpontban megy tönkre a kézidarabja az nagyon 

bosszantó tud lenni - főleg ha nincs tartalék darabja.  Ilyenkor a munka 

félbeszakadhat, ami idő és anyagi veszteséggel  jár, nem beszélve a 

presztízsvesztésről.  

A meghibásodásért a legtöbb esetben a nem megfelelő ápolás, karbantartás, 

olajozás a felelős. 

Fokozott figyelmet kell fordítani a 

Spray minőségére (tévhit az, hogy 

mindegy csak olaj legyen). Egyes 

"olajozó Spray-k" károsítják a 

tömítéseket, műanyagokat így a 

használat több kárt okoz, mint 

hasznot! Több mint egy évtizedes  

szakmai tapasztalatom alapján én a 

minőségi olajozó spray-k használatát 

javaslom. Ezek az olajozók teljesen 

szintetikus nagy tisztaságú kenő -

anyagot tartalmaznak. Használatával 

megnövelhetők a turbinák, gyorsítók, 

könyökdarabok, egyenesek és  

luftmotorok élettartama . 

Nem elég a megfelelő olajozó Spray, ha nem 

megfelelő időközönként van használva. A turbina és a 

gyorsító 20 perc használat után igénylik a kenőanyag 

pótlását. Ugyanis a nagy fordulatszámnál “kiszárad” a 

csapágy, olaj nélkül felmelegszik, és szinte megég a 

belseje.  A gyors fordulatú kézidarabok esetén, a 

befogó patron tisztán tartásának céljából, 

mindenképpen szükséges a hetente egyszeri, fúró 

helyére történő befújás. A többi darabon naponta 

egyszer a rendelés végén, a lemosást és letakarítást 

követően feltétlenül szükséges az olajozást elvégezni. 

Sokan ennél a résznél rontják el. A kenőanyagot 

pontosan a csapágyakhoz kell eljuttatni!!  Ezt csak 

kézidarab specifikus sprayfejekkel érhetjük el. 

(Turbinát és könyökdarabot lehetetlen ugyanazon 

sprayfejjel szakszerűen olajozni!) Minden márkának 

külön olajozóspray csatlakozása van. Fontos a 

megfelelő használata. A túloldalon levő grafikával 

remélem, segítek eligazodni a spray- fejek között. 
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KÉZIDARAB OLAJOZÁS MENETE  

1. Helyezze fel a megfelelő sprayfejet a palack tetejére . 

2. Használat előtt rázza fel a palackot.  

3. Illessze be a sprayfejet a kézidarabba.  

4. Tartsa stabilan a kézidarabot.  

5. A palackot tartsa függőlegesen és kb. 1 másodpercig működtesse a fej lenyomásával.  

 

 

1. Fix csatlakozós turbina és luftmotorhoz  

2. Egyenes és könyök darabokhoz,  fúróbefogó tisztításhoz.  

3. W&H Roto Quick-csatlakozású turbina, m.motor, scaler 

4. KaVo Multiflex-csatlakozáshoz 

5. A-dec LW-csatlakozáshoz  

6. Midwest-csatlakozáshoz 

7. Bien-Air Unifix-csatlakozáshoz 

8. NSK Mach-csatlakozáshoz  

9. NSK QD-J-csatlakozáshoz  

10. Sirona-csatlakozáshoz  

11. StarDental Hiflo-csatlakozáshoz  

 

Ezek sprayfejek nálunk megvásárolhatóak. 

 

  

 

  

 

KaVo spray+ajándék   W&H F1 spray+ ajándék   Pana plus spray+ ajándék 

 8.500-Ft      7.990-Ft    7.590-Ft 
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Ajándék: 

Praktikus olajfelfogó kendő, 

minden megrendelt olajozó 

sprayhez. 


