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Power Tools
Rengjøring og vedlikehold 
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AGENDA

– Hvordan utviklingen vært de siste 10-15 årene

– Hvordan er motorenheten og enkelte av ansatsene
bygget opp?

– Er det noen forskjell på luftdrevet verktøy og
batteridrevet verktøy?

– Betydning av riktig valg av vaskemidler og korrekt
vedlikehold

– Oppsummering
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Rengjøring & vedlikehold

– Utviklingen de siste 10 – 15 årene:

– Vi har siden sett en overgang fra luftdrevet verktøy til batteri/elektrisk
drevet kirurgisk verktøy.

– Vi har sett en endring i krav til vask. Håndvask er blitt erstattet av
maskinvask. 

– Vaskemidler er blitt stadig mer effektive.

–Utfordring for produsentene av Power Tools!
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Luft- og batteridrevet verktøy

Luft Batteri
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Hvordan ser en maskin ut på
“innsiden”?
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Mange forskjellige komponenter
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Compact Air Drive

Motor
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Luft drevet verktøy

– Motoren drives av trykkluft

– Viktig å vite:
Motoren har mange bevegelige
deler som må smøres

Luft inn

Luft ut

!
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Mange forskjellige komponenter
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Batteri drevet verktøy

3) Kontroll-enhet
3

1) Batteri

1

2) Motor

2
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Batteridrevet verktøy

– KONTROLLENHETEN I 
COLIBRI:

– Elektroniske komponenter er følsomme, 
særlig mot:
- vann
- vaskemidler
- dampen fra autoklaven
- store variasjoner i temperaturen
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Viktige momenter i 
vaskeprosessen



13

Vanskelig tilgjengelige steder

– Noen deler på håndstykket er ikke lette å vaske i vaskemaskinen:
- kanyleringen
- koblingsmekanismen for ansatsene

- Hastighetsregulatoren og reversavtrekkeren
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Vaskemidler / Vann

– Sterke alkaliske vaskemidler er ikke å anbefale ettersom de:
- vasker ut oljen og smørefett ut raskt
- skader de forskjellige komponentene i større grad enn andre midler
- tørker ut lagrene raskt

– Produsenten anbefaler et enzymholdig vaskemiddel

– Gummipakninger som blir tørre slipper etterhvert inn vann som kan
gjøre skade på viktige komponenter

– Ved valg av nytt vaskemiddel bør leverandøren av disse gjøres
oppmerksom på hva slags utstyr det skal brukes på. Vaskemiddelet vil
f.eks komme i kontakt med aluminium, rustfritt stål og gummipakninger

– Vannkvaliteten er også av viktighet.

!
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Eksempel

– Sterkt vaskemiddel skader aluminiumskomponenter
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Eksempel

– Oscillerende sagansats til Colibri. Viktige komponenter fullstendig spist 
opp av sterke vaskemidler



17

Smøring

– Vil vi ha glatte overflater?

– Ja, ettersom det er så mange bevegelige deler

– Vasking og autoklavering bidrar til at smørefettet

forsvinner

Oil
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Oljing

– Ved ikke å olje eller bruke feil 
olje risikerer brukeren:
- Lavere effekt
- Økt varmeutvikling
- Økt slitasje
- ansatser som kiler seg
- batterier som blir tømt for
strøm

– Det finnes forskjellige typer olje, 
bruk den som
maskinleverandøren anbefaler

!



19

Regelmessig service hos produsenten

– Anbefales!

– Både motorenheten og ansatsene bør
overhales regelmessig hos
produsenten

– Det er nettopp på disse service‘ne at 
pakninger blir byttet og kulelagrene blir
sjekket og satt inn med fett ved behov

– Bidrar til å holde maskinparken i gang 
med mindre problemer. Lavere
driftskostnader over sikt!

!
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Batteridrevet verktøy

– Plasser motorenheten på en slik
måte at vannet/vaskemidlene
lettest mulig kan renne ut. Med
andre ord, bruk den universale 
motorenhet-holderen
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Luftdrevet verktøy

– Ikke la vann komme inn igjennom luftinntaket -> bruk forsegling

– Vann / vaskemidler som kommer inn i motoren kan skade den -> 
konsekvenser:
- lavere effekt
- motoren stopper, kiler seg

Luftinntak med forsegling Mellomkobling for luftslanger
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Instruksjoner fra produsenten

– Vi har oversatt nye vaskeanvisninger

– Disse er ifølge DIN EN ISO 17664
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OPPSUMMERING:
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Oppsummering

– Power Tools er komplekse produkter med flere følsomme komponenter
som gjør at de bør behandles med varsomhet

– Batteridrevet verktøy: Elektroniske komponenter er følsomme for vann
vaskemidler og brå temperatursvingninger

– Luftdrevet verktøy: motoren bør beskyttes mot vann og vaskemidler. 
Trenger også regelmessig smøring

– Sterke vaskemidler anbefales ikke,rådfør dere med leverandøren av
vaskemidler!

– Vær oppmerksom på spesielt vanskelig tilgjengelige steder (f.eks
kanyleringer og )

– Smøring er viktig, bruk riktig olje

– Regelmessig service av både motorenhet og ansatser er viktig!

– Spør oss og vaskemiddelprodusenten om råd


