
 

 

Nazwa Klienta : Nr Klienta : Data: 

Dane narzędzie (narzędzia) (referencje i numer partii): 

� Inny (jaki?):……………………………………………………..… 
� Sprężone powietrze � Tkanina� TAK � Nie Jeśli TAK, jak postępowano? 

� Tak � Nie Jeśli TAK, prosimy o informację jakiego rodzaju wody używano? : Czy 
spłukiwano? 

Jeśli TAK, proszę poinformować nas o rodzaju używanej wody. 

� Woda z kranu � Woda demineralizowana 
� Inna (jaka?): …………………..…………………………………………......................  
Urządzenie używane do odkażenia: ………………..…………………………...................... 
Środek używany do odkażenia: …………..………………………….................................... 
Czas trwania odkażenia:………………. 

� Tak � 
Nie 

1- ODKAŻENIE? 

 
Proszę dodać ten formularz do reklamacji dotyczącej narzędzi. Dostarczone informacje pozwolą nam 
zrozumieć procedury konserwacji i odkażania stosowane w Państwa gabinecie.  Pomoże to nam również 
udzielić właściwej odpowiedzi na problem zauważony w przypadku Państwa narzędzia. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Jeśli TAK, kiedy? : ................................................ Częstotliwość? : ................................................ 

Jeśli TAK, który środek stosowano (Proszę podać nazwę)?................................................................... 

� Tak � Nie 4- Czy smarowano narzędzie 
(narzędzia)? 

Czy suszono?   � Tak � Nie Jeśli TAK, jak postępowano? � Tkanina � Sprężone powietrze 

� Inny (jaki?)…………………………………………………….… 

� Sterylizacja parą: .................. �Sterylizacja na zimno : 

Czas trwania programu:…………....... Temperatura:…………....... 
Jeśli TAK, w jaki sposób? (Oliwienie, torby, itd.) ................................................... 
 

� Nie Jeśli TAK, prosimy o informację jakiego rodzaju wody używano?:....................... Czy spłukiwano? � Tak 

Jeśli TAK, proszę zaznaczyć odpowiednie pole dla zastosowanej metody i wpisać nazwę urządzenia i/lub zastosowanego środka: 

� Gorące suche powietrze: .................. 

................................... 

Zabezpieczenie: � Tak � Nie 

� Tak � Nie 3- STERYLIZACJA? 

Jeśli TAK, prosimy o informację jakiego rodzaju wody używano? 

� Woda z kranu � Woda demineralizowana 
� Inna (jaka):…………………..…………………………………………........................... 
Urządzenie używane do czyszczenia:……………..…………………………................................ 
Urządzenie używane do czyszczenia:………………..………………………................................ 
Czas trwania czyszczenia:……………………………………………………......................... 
Czy spłukiwano?   � Tak � Nie Jeśli TAK, prosimy o informację jakiego rodzaju wody używano? : ................. 
Czy suszono?   � Tak � Nie Jeśli TAK, jak postępowano? � Tkanina � Sprężone powietrze 

� Inny (jaki?):………………………………………………….… 

� Tak �Nie 2- CZYSZCZENIE ? 

Ankieta dot. metod sterylizacji i konserwacji narzędzi 



 

 

Komentarze i dodatkowe uwagi; 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


