
                                                                     
 
 

Jak správně, rychle a dobře vyčistit Váš mikroskop 

 

Mikroskopy používají velmi citlivou optiku, kde jsou povrchy čoček opatřené antireflexní vrstvou 

náchylnou na poškrábání. 

Aby Vám mikroskop mohl sloužit co nejlépe a co nejdelší dobu, je dobré mu věnovat alespoň základní péči, kterou 

zvládne každý.  

V následujících bodech se dozvíte, že čištění mikroskopu je jednoduchá procedura a zabere vám jen několik minut. 

 

Co potřebujete ke správnému vyčištění mikroskopu? 

 Stlačený plyn nebo vzduchový balonek na odstranění prachu 

 Antistatickou utěrku 

 Roztok na čištění optických povrchů 

 Vatové tyčinky nebo štěteček 

 Doporučujeme používat protiprachový kryt na mikroskop (je součástí dodávky) 
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! 
Pokud se Vám nepodařilo dostatečně odstranit všechny nečistoty, nikdy se nesnažte žádné optické 
části mikroskopu rozebírat. Nečistoty jsou s největší pravděpodobností uvnitř okulárů, resp. 
objektivu, mezi čočkami a s tím si musí poradit odborník. V takovém případě vždy kontaktujte 
našeho servisního technika. 
 

 
Dental Project s.r.o.                             Tel.: GSM +420 724 345 433 
Kocourkova 2                            e-mail: info@dentalproject.cz 
628 00                                           www.dentalproject.cz 
Brno                                       IČO: 28306066 
Prodej a servis stomatologické techniky                       DIČ: CZ28306066 



                                                                     
 
 

Váš mikroskop je vybaven krytkou objektivu. Krytka velmi dobře chrání objektiv před proniknutím 

prachu a dalších nečistot a pro ochranu objektivu je velmi důležitá. Pokud pod mikroskopem pracujete 

většinu času, pravděpodobnost silnějšího znečištění či poškrábání krytky je vysoká. Jednou ročně by 

krytka měla být vyměněna zcela za nový kus a její výměna je také součástí PBTK mikroskopu, kterou dle 

pokynů výrobce provádíme každých 12 měsíců.  

Postup při čištění krytky objektivu je stejný jako u okulárů. 

 

V každém případě váš mikroskop potřebuje pravidelnou servisní údržbu, která kromě čištění optiky zahrnuje také 

péči o mechanické části přístroje. Doporučujeme nechat mikroskop alespoň 1x za rok zkontrolovat, vyčistit, 

promazat a seřídit, aby byly v pořádku nejen optické, ale i mechanické části, a aby vám poskytoval takové 

zobrazení a komfort při práci, jaký od něho očekáváte.  

 

Malý roční servisní balíček (pro mikroskopy se standardním pantografickým ramenem) 

Zahrnuje:  

 kontrolu a čištění všech optických částí 

 kontrolu, čištění, promazání a seřízení všech mechanických částí 

 výměnu očnic a krytky objektivu 

 protokol o preventivní bezpečnostně-technické kontrole dle SÚKL 

 

Velký roční servisní balíček (pro mikroskopy s prodlouženým pantografickým ramenem) 

Zahrnuje:  

 kontrolu a čištění všech optických částí 

 kontrolu, čištění, promazání a seřízení všech mechanických částí 

 výměnu očnic a krytky objektivu 

 výměnu plynového tlumiče pantografického ramene 

 protokol o preventivní bezpečnostně-technické kontrole dle SÚKL 
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