
Goede apparatuur behoeft preventief onderhoud. Veilig, nauwkeurig en verantwoord werken kan alleen met 
apparatuur die regelmatig gecontroleerd en onderhouden wordt. De technische dienst bestaat uit een team van 
gespecialiseerde technici die over de juiste opleiding, certificeringen en apparatuur beschikken om medische 
apparatuur te controleren en indien nodig reparaties uit te voeren. 

Na een controle ontvangt u een eindrapport met de testresultaten en eventuele aanbevelingen tot reparatie of 
vervanging. Met dit rapport kunt u de betrouwbaarheid en goede staat van uw apparatuur en instrumenten 
aantonen.

Na preventief onderhoud en/of reparatie ontvangt u per email een werkrapport met uitgevoerde werkzaamheden 
en evt. aanbevelingen. 

• Preventief onderhoud zorgt voor een langere levensduur en minder uitval
• Uw organisatie voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen
• Reparaties ter plaatse (indien mogelijk), apparatuur blijft ter beschikking
• Jaarlijkse controle op een in overleg te bepalen tijdstip, voorrang bij eventuele tussentijdse reparaties

Onze serviceverleningsovereenkomsten zijn onderverdeeld in diverse pakketten zodat u zelf de keuze kunt maken 
welk pakket het beste bij uw praktijk past.

Bij Covetrus bent u verzekerd van de best mogelijke service!
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Praktijkonderhoud
Check-up voor apparatuur in uw praktijk



Weegschalen
Analoog/digitaal, visuele  en functie 
controle en gewichtscontrole met 
behulp van gewichten 

Bloeddrukmeters
Algemene controle op functioneren 
van de bloeddrukmeter en transducer

Centrifuges
Controle op juist functioneren en 
balans

Broedstoof en Hetelucht 
Sterilisatoren
Visuele en functionele controle. 
Controle op juiste temperatuur d.m.v. 
digitaal meetinstrument. (apparaat 
dient van te voren opgewarmd te 
worden)

Tondeuse
Controle op juiste werking, 
visuele controle kabels, lader, 
batterijconditie/koolborstels en 
scheerkop (afhankelijk van type)

Otoscoop, Laryngoscoop, 
Ophthalmoscoop
Functie controle, visuele controle 
snoeren, lader en accuconditie

Stethoscoop
Visuele controle membraam en 
slangen

Antiblafband
Controle op juiste werking, lektest, 
batterijconditie

Infuuspomp
Algemene controle op juiste werking, 
alarm en dosering

Afzuigpomp
Algemene controle op juiste werking, 
visuele controle conditie slangen en 
bacteriefilter

Elektrotoom
Algemene controle op juiste werking, 
visuele controle conditie kabels en 
accessoires

Microscoop
Algemene controle op juiste werking, 
visuele controle conditie

Koelbox
Controle koelfunctie m.b.v. 
meetapparatuur

Sealapparaat
Controle op juiste werking, 
statuscontrole van de sealbalken en 
sealkwaliteit

Gipszaag
Controle op juiste werking, visuele 
controle kabel, lader, koolborstels

Brandapparaat
Controle op juiste werking, visuele 
controle snoeren, temperatuur 
controle brandertip 

Verwarmingsmat
Visuele controle op beschadigingen 
mat, kabel, functietest met 
meetapparatuur

Refractometer
Visuele controle en controle van de 
afstelling

Opnamekooien
Controle afstelling deursluiting

Tabouret
Visuele controle, werking gasveer

Tafel
Algemene controle op juiste werking, 
visuele controle kabels

Ultrasoon reinigingsbad
Visuele controle conditie tank, 
werking controleren d.m.v. folietest

Lamp
Visuele en functie controle van de 
afstelling en werking verlichting

Motorsysteem
Algemene controle op werking, 
specifieke controle op conditie 
micromotor en hoekstukken

Onthoorningsapparaat
Visuele controle op kabels en 
brander, temperatuur controle meting

Oorspoelapparaat
Algemene controle op functie, 
controle watertemperatuur

Tandsteenreiniger
Algemene controle op functie, 
waterdosering en tipslijtage

Zuurstofgenerator
Algemene controle op functie 
en specifiek werkdrukmeting, 
flowcontrole en controlemeting  
O2 waarde 

Pakket 1 Controle apparatuur

Toelichting

Een service technicus controleert 
jaarlijks uw apparatuur. Op 
basis van deze lijst selecteert u 
samen met de service technicus 
welke apparatuur u wilt laten 
controleren.
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Vakkundig onderhoud verlengt de levensduur van uw dental unit en vergroot de betrouwbaarheid. Tijdens het 
onderhoud inspecteert de technicus de algemene staat van de unit. Daarna volgt een inspectie van mechanische 
en elektronische onderdelen, evenals het reinigen en vervangen van diverse onderdelen die verslijten bij 
gebruik zoals pakkingen, olie, waterfilters en luchtfilters en wordt de werking gecontroleerd. Defecte of minder 
betrouwbare componenten worden zo nodig vervangen, dit ter beoordeling van de service technicus. Als hier 
kosten aan verbonden zijn wordt eerst overlegd. Als bewijs van onderhoud en controle ontvangt u een ondertekend 
onderhoudsprotocol. 

Voordelen onderhoudsabonnement:
• Ontzorging en gemak
• Gunstigere tarieven
• Jaarlijks preventief onderhoud, inclusief basis onderdelen 
• Prioriteit bij onze technische dienst
• 15% korting op werkuren en onderdelen bij reparatie

Pakket 2 Tandheelkunde unit
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Vakkundig onderhoud verlengt de levensduur van uw autoclaaf en vergroot de betrouwbaarheid. Tijdens het 
onderhoud inspecteert de gecertificeerde technicus het geheugen van de autoclaaf op eventuele storingen en 
foutmeldingen gedurende het afgelopen jaar. Deurring, filters en pakkingen worden vervangen. Daarna volgt een 
inspectie van mechanische en elektronische onderdelen, evenals het reinigen en/of vervangen van versleten, 
defecte of minder betrouwbare componenten en wordt de werking gecontroleerd. Onderdelen die bij normaal 
gebruik aan slijtage onderhevig zijn worden zonodig vervangen, dit ter beoordeling van de service technicus. Als 
hier kosten aan verbonden zijn wordt eerst overlegd. Na het onderhoud wordt de autoclaaf getest op de capaciteit 
van de luchtverdrijving en de stoompenetratie in de ketel van de autoclaaf. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt 
van een steriliteitstest volgens het protocol. Als bewijs van onderhoud en controle ontvangt u een ondertekend 
onderhoudsprotocol.

Voordelen onderhoudsabonnement:
• Ontzorging en gemak
• Gunstigere tarieven
• Jaarlijks preventief onderhoud, inclusief basis onderdelen 
• Prioriteit bij onze technische dienst
• 15% korting op werkuren en onderdelen bij reparatie

Pakket 3 Autoclaaf
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Vakkundig onderhoud verlengt de levensduur van uw narcoseapparaat en vergroot de betrouwbaarheid. Tijdens het 
onderhoud inspecteert de technicus de algemene staat van het apparaat. Daarna volgt een inspectie van onderdelen
en wordt er een druktest gedaan om eventuele lekkages te vinden, evenals het reinigen van diverse onderdelen. 
Defecte of minder betrouwbare componenten worden zo nodig vervangen, dit ter beoordeling van de service 
technicus. Hierbij wordt het gehele apparaat inclusief zuurstofgenerator en de gasnarcose afvoer meegenomen. 
De verdamper wordt om de 2 jaar vervangen en gereviseerd als u een verdamper heeft. Als u zelf geen verdamper 
heeft kunt u die aanschaffen of een tijdelijke verdamper gebruiken. Als hier kosten aan verbonden zijn wordt eerst 
overlegd. Als bewijs van onderhoud en controle ontvangt u een ondertekend keuringsrapport.

Voordelen onderhoudsabonnement:
• Ontzorging en gemak
• Gunstigere tarieven
• Jaarlijks preventief onderhoud, inclusief basis onderdelen 
• Prioriteit bij onze technische dienst
• 15% korting op werkuren en onderdelen bij reparatie

Pakket 4 Anesthesie apparatuur



Naam praktijk:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Klantnummer:

Contactpersoon:

Telefoonnummer:

Wanneer moet onderhoud apparatuur plaatsvinden:

Meldt zich aan voor onderhoudsabonnement pakket:
 
 Pakket 1  Controle apparatuur   Gehele dag    
        Halve dag 
 Pakket 2  Tandheelkunde unit    

   Tandheelkunde Unit Prestige    
   Tandheelkunde Unit IM3 Pro
   Tandheelkunde Unit IM3 GS
   Tandheelkunde Unit IM3 GS inclusief compressor
   Tandheelkunde Unit KRUUSE

        Pakket 3  Autoclaaf
   Autoclaaf Prestige Anima
   Autoclaaf Melag 23 vs
   Autoclaaf Melag 24 BL+
   Autoclaaf Melag 24 B+ 
   Autoclaaf Melag 23 EN 
   Autoclaaf Melag 23 B+ 

 Pakket 4  Anesthesie apparatuur
 

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden voor technisch onderhoud.

Datum:

Handtekening:

Stuur het ingevulde formulier naar:
Covetrus    
Postbus 94       E-mail: td@covetrus.nl
5430 AB Cuijk      Tel: 0485 - 33 55 55

Inschrijfformulier Praktijkonderhoud

Serienummer:
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