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1

O niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja montażu i obsługi jest
częścią składową urządzenia.
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek i zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji montażu i obsługi firma Dürr
Dental nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie udziela żadnych gwarancji
za pewną obsługę urządzenia i jego bezpieczne działanie.

1.1 Wskazówki ostrzegawcze i
symbole
Wskazówki ostrzegawcze
Informacje w niniejszym dokumencie służące
ochronie przed ewentualnymi szkodami osobowymi lub szkodami rzeczowymi.
Są one oznaczone następującymi symbolami
ostrzegawczymi:
Ogólny symbol ostrzegawczy
Wskazówki ostrzegawcze wyglądają następująco:
OKREŚLENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA
Opis rodzaju i źródła niebezpieczeństwa
W tym miejscu opisane są możliwe następstwa nieprzestrzegania wskazówek
ostrzegawczych
ii Stosować się do tych zaleceń, aby
uniknąć niebezpieczeństwa.
W zależności od określenia niebezpieczeństwa
wśród ostrzeżeń wyróżnia się cztery stopnie
zagrożenia:
–– NIEBEZPIECZEŃSTWO
Bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkich
obrażeń lub śmierci
–– OSTRZEŻENIE
Możliwe niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń
lub śmierci
–– UWAGA
Zagrożenie lekkimi obrażeniami
–– UWAGA
Zagrożenie znacznymi szkodami rzeczowymi

Dalsze symbole
Poniższe symbole użyte zostały w dokumencie,
na urządzeniu lub w jego wnętrzu:
Wskazówki, np. szczególne zalecenia
dotyczące ekonomicznego użytkowania
urządzenia.
Przestrzegać dołączonych dokumentów.
0297

Oznakowanie CE
Producent
Utylizować w sposób prawidłowy zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE (WEEE).
Niesterylne
Stosować rękawice ochronne.
Stosować okulary ochronne
Stosować maseczkę na twarz.
Sterylizować parowo w 134 °C
Dezynfekcja termiczna i czyszczenie

1.2 Informacje o prawach
autorskich
Wszystkie użyte układy, sposoby postępowania,
nazwy, programy komputerowe i urządzenia są
chronione prawem autorskim.
Przedruk instrukcji montażu i użytkowania, także
we fragmentach, dozwolony jest wyłącznie za
pisemną zgodą firmy Dürr Dental.
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Bezpieczeństwo

Urządzenie zostało opracowane przez firmę
Dürr Dental tak, aby w jak największym stopniu
zminimalizować zagrożenia podczas użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Mimo tego wciąż
mogą wystąpić zagrożenia szczątkowe.
W związku z tym należy przestrzegać poniższych wskazówek.

2.1 Użytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem
Przenośna prostnica do natrysku proszku i strumienia wody, przeznaczona do montażu na
złączce turbiny stomatologicznego unitu zabiegowego. Urządzenie to umożliwia usuwanie
miękkich osadów i przebarwień (pigmentów)
z powierzchni naddziąsłowych. Spektrum zastosowań obejmuje zabiegi z zakresu paradontologii, profilaktyki (profesjonalne czyszczenie zębów) oraz kariologii (przygotowanie do uszczelnienia bruzd zębowych).

2.2 Użytkowanie niezgodnie z
przeznaczeniem
Użytkowanie w inny sposób lub w sposób wykraczający poza opisany, jest rozumiane jako
niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe
wskutek takiego stosowania. Ryzyko ponosi
wyłącznie użytkownik.
UWAGA
Awaria urządzenia
Natryskiwanie materiałów o silnych właściwościach ściernych może spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.
ii Nie wolno stosować urządzenia do
natrysku materiałów o silnych właściwościach ściernych, takich jak węglik
krzemu i tlenek glinu.

4

2.3 Ogólne wskazówki
bezpieczeństwa
ii W trakcie użytkowania urządzenia przestrzegać wytycznych, przepisów i zarządzeń obowiązujących w miejscu użytkowania.
ii Przed każdym użyciem urządzenia sprawdzić
jego stan i działanie.
ii Nie przebudowywać urządzenia i nie wprowadzać w nim zmian.
ii Przestrzegać instrukcji montażu i obsługi.
ii Instrukcję montażu i użytkowania należy udostępnić użytkownikowi w pobliżu urządzenia.

2.4 Przeszkolony personel
Obsługa
Osoby użytkujące urządzenie muszą zapewnić
ze względu na swoje wykształcenie i umiejętności bezpieczną i prawidłową obsługę.
ii Przeszkolić wszystkich użytkowników z obsługi urządzenia.
Montaż i naprawa
ii Montaż, ponowne regulacje, zmiany, rozbudowa i naprawy muszą być wykonywane przez
Dürr Dental lub przez placówkę posiadającą
odpowiednie upoważnienie Dürr Dental.

2.5 Korzystać wyłącznie z
oryginalnych części
ii Korzystać wyłącznie z wymienionego lub dopuszczonego przez firmę Dürr Dental wyposażenia standardowego lub dodatkowego.
ii Korzystać wyłącznie z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych.
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2.6 Transport
Oryginalne opakowanie zapewnia optymalną
ochronę urządzenia w trakcie transportu.
Na życzenie można zamówić oryginalne opakowanie urządzenia w firmie Dürr Dental.
Firma Dürr Dental nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie
transportu na skutek nieprawidłowego
opakowania także w trakcie okresu gwarancji.
ii Urządzenie transportować wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
ii Opakowanie trzymać w miejscu niedostępnym
dla dzieci.

2.7 Utylizacja
Urządzenie
Urządzenie należy traktować jak skażone. Należy poinformować firmę zajmującą
się utylizacją, że w jego przypadku należy
zachować odpowiednie środki ostrożności.
ii Potencjalnie skażone elementy należy odkazić
przed utylizacją.
ii Elementy, które nie są skażone (np. elektronika, elementy z tworzyw sztucznych, elementy
z metalu itd.), należy zutylizować zgodnie z
obowiązującymi przepisami lokalnymi.
ii Pytania dotyczące prawidłowej utylizacji kierować do specjalistycznych sklepów stomatologicznych.

2034100068L22 1608V0035

PL

Opis produktu
3
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1
1a
1b
1c
2
3

Prostnica do natrysku proszku MyFlow Supra
Dysza Supra
Korpus
Zbiornik proszku Supra (niebieski)
Proszek do profilaktyki Lunos Gentle Clean
Adapter do przepłukiwania na dyszę (niebieski), do czyszczenia po każdym zabiegu i w
przypadku zapchania
4 Zestaw adapterów do przepłukiwania, do stosowania podczas oczyszczania instrumentów
4a Adapter do przepłukiwania na dyszę (żółty), do stosowania podczas oczyszczania instrumentów
4b Adapter do przepłukiwania na korpus (żółty), do stosowania podczas oczyszczania instrumentów
5 Narzędzie funkcyjne
6 Zestaw o-ringów dla korpusu
7 Zestaw o-ringów dla zbiornika proszku
8 O-ring i dysza ssąca do przewodu proszku i powietrza
9 Klucz wielofunkcyjny
10 Podstawka na zbiornik proszku
6
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3.1 Zakres dostawy
Poniższe elementy znajdują się w zakresie dostawy (możliwe zmiany ze względu na przepisy
krajowe i importowe):
Zakres dostawy prostnicy do natrysku proszku MyFlow z „dyszą Supra”
w wariantach:
MyFlow����������������������������������������2034900050
Zestaw: Supra / adapter: KaVo
MyFlow����������������������������������������2034900051
Zestaw: Supra / adapter: Sirona
MyFlow ����������������������������������������2034900052
Zestaw: Supra / adapter: W&H
MyFlow ����������������������������������������2034900053
Zestaw: Supra / adapter: Bien Air
MyFlow ����������������������������������������2034900054
Zestaw: Supra / adapter: NSK
–– Prostnica do natrysku proszku MyFlow Supra
–– Adapter do przepłukiwania na dyszę
(niebieski)
–– Podstawka na zbiornik proszku
–– Zestaw o-ringów dla korpusu
–– Zestaw o-ringów dla zbiornika proszku
–– Klucz wielofunkcyjny
–– Narzędzie funkcyjne
–– Proszek do profilaktyki Lunos Gentle Clean
–– Instrukcja montażu i obsługi
–– Skrócona instrukcja

3.4 Materiały eksploatacyjne i
części zamienne
Wymienione poniżej części eksploatacyjne muszą być wymieniane w regularnych odstępach
czasu (patrz też Konserwacja):
Dysza ssąca i o-ring do przewodu
proszku i powietrza (zestaw)����������2034100148
Zestaw o-ringów dla korpusu
z przyrządem do zakładania ����������2034100160
Zestaw o-ringów dla zbiornika
proszku ����������������������������������������2034100150
Adapter do przepłukiwania na
dyszę��������������������������������������������2034100161
Klucz wielofunkcyjny����������������������2034100152
Narzędzie funkcyjne ����������������������2034100154
Zbiornik proszku Supra (2 szt.) ������2034100104
Podstawka na zbiornik proszku������2034100147
Informacje dotyczące części zamiennych
znajdują się w portalu dla autoryzowanych dystrybutorów pod adresem:
www.duerrdental.net.

3.2 Wyposażenie dodatkowe
Poniższe elementy można stosować opcjonalnie
w połączeniu z urządzeniem:
Dysza Supra����������������������������������2034440000
Zestaw adapterów do przepłukiwania
(kolor żółty, oczyszczanie ręczne) ��2034100155
Kaniula do profilaktyki (4 szt.) ������� A070005850

3.3 Materiały eksploatacyjne
Poniższe materiały ulegają zużyciu w trakcie
eksploatacji urządzenia i należy je ponownie
zamawiać:
Proszek do profilaktyki Lunos „Gentle
Clean Neutral” (4 x 180 g)�����������CPZ610A2250
Proszek do profilaktyki Lunos „Gentle
Clean Orange” (4 x 180 g)�����������CPZ620A2250
Proszek do profilaktyki Lunos „Gentle
Clean Spearmint” (4 x 180 g)�������CPZ630A2250
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Dane techniczne

Ogólne dane techniczne urządzenia
Wymiary (S x W x D)
Masa bez napełnienia
Ciśnienie wody
Maks. przepływ wody przy ciśnieniu 1 bar
Ciśnienie powietrza
Przepływ powietrza przy
ciśnieniu 3,5 bara
Objętość komory zbiornika proszku
Pojemność zbiornika proszku

PL

Poziom hałasu
Podczas pracy urządzenia
*

mm
g
kPa (bar)
ml/min
kPa (bar)

40 x 120 x 210
200
70 - 200 (0,7 - 2)
70
250 - 400 (2,5 - 4)

ln/min
cm3
g

10 - 20
40
maks. 18

dB(A)

76*

Emisja hałasu zgodnie z normą EN ISO 1680; zmierzona w pomieszczeniu izolowanym
akustycznie.
Klasyfikacja
Dyrektywa dla produktów medycznych
(93/42/EWG)

Klasa IIa

Warunki otoczenia przy przechowywaniu i transporcie
Temperatura
°C
Wzgl. wilgotność powietrza
%

-40 do +60
10% do 90%

Zwracać uwagę na napisy umieszczone na ochronnym materiale opakowaniowym.
Warunki otoczenia w trakcie pracy
Temperatura
Wzgl. wilgotność powietrza
Ciśnienie powietrza

°C
%
hPa

10 do 40
20 do maks. 75
700 - 1060

Złącza turbin na unitach zabiegowych
Złączka Sirona R/F
Złączka KaVo MULTIflex Lux
Złączka W&H Roto Quick Lux
Złączka NSK MachLite / Phateleus
Złączka Bien-Air Dental Unifix L
 zastrzeżone znaki towarowe odpowiednich firm.
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4.1 Tabliczka znamionowa

4.2 Numer ID zbiornika proszku

Tabliczka znamionowa znajduje się na
opakowaniu urządzenia.

Na górnej i dolnej części zbiornika proszku znajduje się ten sam numer ID. Obie części tworzą
całość.
Numer ID służy do dokumentacji oczyszczania.
Po określonej liczbie cykli oczyszczania lub po
upływie okresu żywotności nie wolno korzystać
z tych elementów (zob. "13.1 Plan konserwacji").
Numer ID składa się z następujących oznaczeń:

REF Numer katalogowy
SN

Numer seryjny

2

MM

Data produkcji: rok i miesiąc

XXXX

kolejny alfanumeryczny numer ID

1
1
2

1

Numer katalogowy
Numer seryjny

2

1

1

Numer katalogowy i numer seryjny

1
2

Numer ID części górnej zbiornika proszku
Numer ID części dolnej zbiornika proszku
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń
W przypadku przekroczenia podanego
okresu żywotności zbiornika proszku
może dojść do uszkodzeń, np. mikropęknięć. Uszkodzone zbiorniki proszku
mogą pęknąć.
ii Wymienić zbiornik proszku.

4.3 Ocena zgodności
Urządzenie zostało poddane postępowaniu
oceny zgodności wymaganemu dla tego typu
urządzeń zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. Urządzenie odpowiada w pełni zalecanym
wymaganiom tych przepisów.
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Działanie
1

PL

2

45°

3

4
4a

5

6
1
2
3
4
4a
5
6

Prostnica do natrysku proszku MyFlow Supra
Zbiornik proszku Supra (niebieski)
Korpus
Przewód proszku i powietrza
Dysza ssąca na przewodzie proszku i powietrza
Dysza Supra
Złącze ze zintegrowanym adapterem do podłączenia do złącza turbiny (unitu zabiegowego)

Prostnica do natrysku proszku MyFlow służy do usuwania miękkich, naddziąsłowych osadów i
przebarwień.
Na powierzchniach naddziąsłowych prostnicę do natrysku proszku MyFlow stosuje się w połączeniu z
dopuszczonymi do takich zastosowań proszkami do profilaktyki (np. „Gentle Clean Neutral”, Dürr
Dental), zbiornikiem proszku Supra oraz dyszą Supra.
Zbiornik proszku można łatwo i szybko wymienić za pomocą złącza bagnetowego, a dyszę – za
pomocą złącza wtykowego.
Prostnica do natrysku proszku MyFlow jest dostępna w wersjach przeznaczonych do różnych złączek
turbin. Modele te różnią się rodzajem zintegrowanych adapterów do złączek.

10
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W trakcie pracy
6

Wskazania

Zalecamy stosowanie prostnicy do natrysku
proszku MyFlow Supra do usuwania naddziąsłowych, miękkich osadów i przebarwień:
ii przed zabiegiem fluoryzacji
ii przed wybielaniem zębów
ii przed lakowaniem
ii przed ustaleniem koloru zębów
ii u pacjentów z problemami ortodontycznymi
ii do przygotowania powierzchni przed przyklejeniem i zacementowaniem wkładów typu inlay, onlay, koronek i licówek
ii do przygotowania powierzchni przed przymocowaniem uzupełnień kompozytowych
ii przed przyklejeniem zamków aparatów ortodontycznych

7

Przeciwwskazania
OSTRZEŻENIE
Zaburzenia czynności narządów
W przypadku poważnych chorób, np.
zaburzeń czynności serca lub nerek
ii Nie wykonywać u tych pacjentów
zabiegów z użyciem prostnicy do
natrysku proszku i strumienia wody.
OSTRZEŻENIE
Zaburzenia układu oddechowego
U pacjentów cierpiących na zaburzenia
układu oddechowego mieszanina
proszku, wody i powietrza może spowodować trudności w oddychaniu.
ii Nie wykonywać u tych pacjentów
zabiegów z użyciem prostnicy do
natrysku proszku i strumienia wody.
OSTRZEŻENIE
Rozedma tkanek
Tkanki miękkie nie mogą być narażane
na działanie strumienia proszku, może
to bowiem spowodować rozedmę
tkanek.
ii Nie kierować końcówki dyszy
bezpośrednio na dziąsła, język ani do
kieszonki dziąsłowej.
Przestrzegać instrukcji stosowania proszków do profilaktyki. Zawierają one ew.
dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
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8

Przygotowanie urządzenia
do zabiegu

8.1 Sprawdzenie złącza turbiny
PL

ii Sprawdzić prawidłowy stan o-ringów złączki
turbiny.
Uszkodzone o-ringi mogą spowodować
uszkodzenie urządzenia. W razie potrzeby
wymienić o-ringi.

8.3 Podłączenie prostnicy
–– Unit zabiegowy musi znajdować się w stanie
bezciśnieniowym. W razie potrzeby wyłączyć
unit zabiegowy spod ciśnienia.
–– NIE naciskać przełącznika nożnego turbiny.
–– W przypadku turbin z oświetleniem musi ono
być wyłączone.
ii Przed pierwszym użyciem i po każdym zabiegu prostnicę do natrysku proszku należy
wyczyścić, zdezynfekować i wysterylizować
(zob. "12 Oczyszczanie").
ii Podłączyć dyszę do korpusu.

ii Prostnicę do natrysku proszku łączy się ze
złączem turbiny unitu zabiegowego za pomocą zintegrowanego adaptera.
Pasujące złącza turbin (zob. "4 Dane techniczne").
UWAGA
Możliwość uszkodzenia urządzenia
W przypadku wykorzystania nieodpowiedniego złącza turbiny.
ii Użytkować urządzenie tylko po podłączeniu do odpowiedniego złącza turbiny.

8.2 Sprawdzenie o-ringów
ii Przed każdym zabiegiem sprawdzić, czy
o-ringi nie są uszkodzone, i w razie potrzeby
wymienić o-ringi (zob. "13.2 Wymiana o-ringów korpusu" lub "13.7 Wymiana zaworu kopułowego i o-ringów w zbiorniku proszku").

2

1

UWAGA
Niebezpieczeństwo zatkania
Prostnica do natrysku proszku i złącze
turbiny przed użyciem muszą być
suche. Pozostałości wilgoci mogą spowodować zatkanie przewodu wody i
powietrza.
ii W razie potrzeby przedmuchać prostnicę do natrysku proszku i złącze
turbiny do sucha.

3

4

5

12
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ii Włożyć złączkę turbiny do adaptera prostnicy
do natrysku proszku.

Click

ii Ew. ustawić przepływ wody na złączu turbiny
zgodnie z zapotrzebowaniem, tak aby powstał
równomierny, cienki strumień wody.
ii Ustawić ciśnienie powietrza na unicie zabiegowym. Nie przekraczać maks. ciśnienia powietrza.
Efekt zabiegu jest różny w zależności od ustawienia ciśnienia powietrza:
Im wyższe ciśnienie powietrza, tym większa
skuteczność czyszczenia i mniejszy efekt
polerowania.
Im niższe ciśnienie powietrza, tym mniejsza
skuteczność czyszczenia i większy efekt
polerowania.

8.5 Sprawdzenie kształtu
strumienia
Aby usunąć ewentualne pozostałości wilgoci ze zbiornika proszku, włączyć na ok.
10 sekund urządzenie z założonym pustym zbiornikiem proszku.

ii Sprawdzić, czy otwory dyszy są rozmieszczone koncentrycznie i czy powstaje koncentryczny strumień. Jeśli strumień ma nieregularny kształt, przyczyną może być zatkany przewód. W takim przypadku należy usunąć przyczynę zatkania.

8.4 Ustawianie przepływu wody
i ciśnienia powietrza
Prostnicy do natrysku proszku zawsze
używać z przepływem wody.
Tylko w połączeniu z mediami proszek
-powietrze i woda możliwy jest optymalny
zabieg.
Ustawienie przepływu wody jest łatwiejsze, gdy zbiornik proszku jest pusty. Najlepiej zrobić to przed pierwszym użyciem.
ii Dyszę prostnicy do natrysku proszku skierować do wilgotnej spluwaczki i trzymać w
odległości ok. 20 cm od niej.

8.6 Napełnianie zbiornika proszku
Po wyjęciu prostnicy do natrysku proszku
z termodezynfektora najpierw założyć pusty zbiornik proszku.
1 raz uruchomić urządzenie z pustym
zbiornikiem proszku. Umożliwi to usunięcie pozostałości wilgoci z przewodu
proszku i powietrza.

2034100068L22 1608V00313
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Wyjęcie i otwarcie zbiornika proszku
ii Obrócić zbiornik proszku o 45°, a następnie
wyjąć.

PL

ii Usunąć ewentualne resztki proszku. Przedmuchać górną i dolną część zbiornika sprężonym
powietrzem.

1
45°

1

2

2

ii Sprawdzić, czy zbiornik proszku jest suchy.
ii Obrócić górną część zbiornika proszku o
180°, a następnie zdjąć.

1

180°

2

ii Sprawdzić, czy o-ringi nie są uszkodzone.
ii Sprawdzić, czy zawór kopułowy nie jest
uszkodzony (zob. "13.6 Sprawdzenie zaworu
kopułowego").
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń
Uszkodzone zbiorniki proszku mogą
pęknąć.
ii Wymienić uszkodzone zbiorniki proszku.

14
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ii Sprawdzić zbiornik proszku pod kątem mikropęknięć, w razie potrzeby użyć nowego zbiornika.

Napełnianie zbiornika proszku
UWAGA
Wilgoć może spowodować tworzenie
się grudek proszku
ii Przed napełnieniem sprawdzić, czy
zbiornik proszku jest suchy; ew.
przedmuchać zbiornik do sucha
ii Sprawdzić, czy poszczególne elementy nie są
zanieczyszczone proszkiem, ewentualnie usunąć resztki proszku przez przedmuchanie
sprężonym powietrzem. Pozwoli to zapobiec
zatkaniu.

Jeśli uszkodzona jest tylko jedna część
zbiornika proszku, konieczna jest wymiana obu części. Obie części posiadają ten
sam numer ID (zob. "4.2 Numer ID zbiornika proszku").

ii Napełnić dolną część zbiornika proszkiem do
natrysku.
Napełnianie wykonywać powoli, aby uniknąć
pylenia.
Przestrzegać maksymalnej pojemności.
Nie przekraczać maks. pojemności!

max

max

ma

x
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Zakładanie zbiornika proszku
ii Nasunąć zbiornik proszku na przewód proszku i powietrza, a następnie wkręcić aż do pozycji końcowej. Zob. też oznaczenie.

1
PL

Optymalny efekt natrysku uzyskuje się
przy maksymalnym napełnieniu zbiornika proszku.

2

ii Przed przykręceniem usunąć ewentualne
resztki proszku z gwintu dolnej części zbiornika oraz złącza bagnetowego nasadki zamykającej.
ii Zamknąć zbiornik proszku. Upewnić się, że
zbiornik proszku jest prawidłowo zamknięty,
aby uniknąć wysypywania się proszku.

1

2

180°

ii Zamknąć butelkę z proszkiem, aby chronić
proszek przed wilgocią.

8.7 Możliwe zastosowania podstawki na zbiornik proszku
Użycie kilku podstawek na zbiornik
proszku, które na życzenie można ze
sobą połączyć wtykowo, umożliwia
znaczne ułatwienie i zoptymalizowanie
„przygotowania do zabiegu” oraz „przechowywania”.
W celu połączenia wtykowego kilku podstawek należy użyć elementów złącznych
w kształcie zęba, które znajdują się na
spodzie każdej podstawki.

16

2034100068L22 1608V003

W trakcie pracy
ii Wyjąć element złączny w kształcie zęba i odpowiednio go założyć.

9

Środki ostrożności

Instytut Roberta Kocha zaleca:
Stosować rękawice ochronne.
Stosować okulary ochronne
Stosować maseczkę na twarz.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zakażenia skażonymi produktami
Niebezpieczeństwo zakażenia krzyżowego
ii Przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu prawidłowo i odpowiednio
wcześniej oczyścić.
OSTRZEŻENIE
Obrażenia oczu
Strumień proszku może przypadkowo
dostać się do oczu.
ii Podczas zabiegu użytkownik, asystent i pacjent powinni mieć założone
okulary ochronne.
ii Przed zabiegiem i po zabiegu nie kierować dyszy na osoby.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zakażenia
Aby zminimalizować niebezpieczeństwo
zakażenia i uniknąć wdychania aerozolu
i proszku
ii Nosić maseczkę ochronną zasłaniającą usta i nos
UWAGA
Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia
W wyniku zabiegu może dojść do
uszkodzenia soczewek kontaktowych
lub okularów pacjenta.
ii Na czas zabiegu należy je wyjąć/
zdjąć.
UWAGA
Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia
Odzież pacjenta może ulec zanieczyszczeniu.
ii Na czas zabiegu przykryć odzież
materiałem.
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10 Zabieg z użyciem
prostnicy Supra
Instytut Roberta Kocha zaleca:
Stosować rękawice ochronne.

PL

Stosować okulary ochronne
Stosować maseczkę na twarz.
Podczas zabiegu urządzenie powinno
mieć temperaturę pokojową. Nie używać
do zabiegu gorącego urządzenia, np. zaraz po wyjęciu ze sterylizatora parowego!
W przypadku możliwego zatkania – zob.
"13.4 Usuwanie z dyszy elementów powodujących zatkanie".
–– Nasmarować usta pacjenta wazeliną.
–– U pacjentów z podwyższonym ryzykiem
zakażenia przeprowadzić dezynfekcję błon
śluzowych.
ii Małe ślinociągi umieścić w taki sposób, aby
zapewniały całkowite usuwanie śliny spod języka.
ii Za pomocą kaniuli do profilaktyki lub dużej kaniuli uniwersalnej odsysać odpryskujący proszek.
ii Prostnica i kaniula do odsysania powinny być
obsługiwane przez tę samą osobę. Tylko w
ten sposób można zapewnić optymalne prowadzenie kaniuli do odsysania oraz końcówki
dyszy.

ii Nacisnąć przełącznik nożny i usunąć osady,
wykonując koliste ruchy.
Prowadzić końcówkę dyszy w odległości 3
– 5 mm od powierzchni zęba, wykonując nią
koliste ruchy.

3-5 mm

ii Natrysk na ząb wykonywać od kieszonki
dziąsłowej do krawędzi siecznej pod kątem
30 do 60 stopni.

30-60°

30-60°

18
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OSTRZEŻENIE
Rozedma tkanek
Tkanki miękkie nie mogą być narażane
na działanie strumienia proszku, może
to bowiem spowodować rozedmę tkanek.
ii Nie kierować końcówki dyszy bezpośrednio na dziąsła, język ani do kieszonki dziąsłowej.
UWAGA
Uszkodzenie uzupełnień
Natrysk proszkiem może spowodować
uszkodzenie uzupełnień, takich jak
plomby, koronki czy mosty
ii Nie kierować strumienia proszku na
uzupełnienia.

10.1 Środki ostrożności po zabiegu
ii Po zabiegu, bezpośrednio po zdjęciu nogi
z przełącznika nożnego, strumień proszku i
powietrza jest emitowany jeszcze przez parę
sekund.
W tym czasie nie wolno kierować prostnicy na
twarz ani odzież pacjenta.
Dopóki końcówka dyszy znajduje się w ustach
pacjenta, zalecamy skierowanie jej do kaniuli
do odsysania i pozostawienie jej tam do momentu zaniku strumienia proszku i powietrza.

ii Strumień proszku i powietrza jest bardzo silny.
Nie wolno go kierować w nieodpowiednie
miejsca, ponieważ może to spowodować
uszkodzenie dziąsła lub rozedmę (wskutek
wdmuchania powietrza do krwiobiegu).

2034100068L22 1608V00319
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11 Po każdym zabiegu
ii Zdjąć dyszę, lekko ją obracając.

2
PL

ii Przedmuchać zawór kopułowy w zbiorniku
proszku do sucha i do czysta.

1

ii Założyć na dyszę adapter do przepłukiwania
(niebieski) i przepłukać ją strzykawką jednorazową o poj. 10 ml.

10 ml

11.1 Odkładanie prostnicy
ii Aby uniknąć zatkania, odłożyć prostnicę do
uchwytu unitu zabiegowego w taki sposób,
aby otwór wylotowy był skierowany na dół.

ii W przypadku zatkania (zob. "13.4 Usuwanie z
dyszy elementów powodujących zatkanie").
ii Przedmuchać dyszę do sucha i do czysta.

ii Przedmuchać dyszę ssącą do sucha i do
czysta.

20
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12 Oczyszczanie
12.1 Ocena ryzyka i klasyfikacja

PL

Ocena ryzyka i klasyfikacja stosowanych w stomatologii produktów medycznych musi mieć
miejsce przed ich oczyszczaniem przez użytkownika. Przestrzegać przy tym krajowych wytycznych, norm i zaleceń, jak n p. "Zaleceń komisji higieny szpitalnej i zapobiegania zakażeniom".
Wyposażenie dodatkowe produktu medycznego
także podlega oczyszczaniu.
Zalecana klasyfikacja w przypadku użytkowania
zgodnie z przeznaczeniem produktu: Półkrytyczne B do krytyczne B
Półkrytyczny produkt medyczny:
Produkt medyczny wchodzący w kontakt ze śluzówką lub skórą zmienioną chorobowo.
Krytyczny produkt medyczny:
Produkt medyczny wchodzący w kontakt dodatkowo z uszkodzoną skórą i krwią.

12.2 Proces oczyszczania zgodny z
normą EN ISO 17664
Proces oczyszczania (dezynfekcja, czyszczenie,
suszenie, sterylizacja) odpowiadający wytycznym dotyczącym oczyszczania zgodnie z normą
EN ISO 17664 należy wykonać po każdym zabiegu.

22

Ważne informacje!
Wskazówki dotyczące oczyszczania
zgodnie z normą EN 17664 zostały niezależnie sprawdzone przez firmę
Dürr Dental do przygotowywania urządzenia i jego komponentów do ich ponownego wykorzystania.
Na osobie przeprowadzającej oczyszczanie spoczywa obowiązek, aby oczyszczanie przeprowadzone przy użytym wyposażeniu, materiałach oraz personelu
przyniosło pożądane rezultaty. Stąd też
zalecana jest walidacja oraz przestrzeganie przepisów dotyczących procesu
oczyszczania. Odpowiedzialność za każde odstępstwo od powyższych instrukcji
ze strony osoby przeprowadzającej
oczyszczanie oraz za ewentualne negatywne skutki spoczywają na tej osobie.
Częste ponowne oczyszczanie ma niewielki wpływ na komponenty urządzenia.
Koniec cyklu życia produktu określony
jest głównie przez zużycie i uszkodzenia
powstałe na skutek używania.
Za użytkowanie zabrudzonych, skażonych i uszkodzonych komponentów odpowiada wyłącznie osoba dokonująca
oczyszczania oraz użytkownik.
Proces oczyszczania podlega następującej walidacji:
Czyszczenie wstępne
ID 213 (Dürr Dental), 2%, 15 min
Czyszczenie ręczne
ID 213 (Dürr Dental), 2%, 15 min
Dezynfekcja ręczna
ID 213 (Dürr Dental), 2%, 15 min
Ręczne czyszczenie i dezynfekcja
zostały wykonane zgodnie z normą EN ISO
15883 o sprawdzonej skuteczności.
–– Czyszczenie wstępne przy użyciu roztworu
ID 213 (Dürr Dental), 2%, 15 min
–– Neodisher MediClean, termodezynfektor: G
7836 CD (Miele), program: D-V-MEDICLEAN
w temp. 90°C (5 min)
Sterylizacja parowa
została wykonana zgodnie z normą EN ISO
17665 (prawidłowa kwalifikacja IQ/OQ i właściwa dla produktu kwalifikacja procesu PQ).
Produkty do sterylizacji sterylizować (n p. 20
min. w 121 °C, 4 min. w 132 °C lub 4 min. w
134 °C).
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12.3 Informacje ogólne

Stosować rękawice ochronne.

UWAGA
Możliwość uszkodzenia urządzenia
Środki konserwacyjne zawierające oleje
mogą uszkodzić urządzenie.
ii Nie należy konserwować prostnicy do
natrysku proszku MyFlow olejem ani
środkami konserwacyjnymi zawierającymi olej.
ii Przestrzegać krajowych wytycznych, norm i
zaleceń dotyczących czyszczenia, dezynfekcji
i sterylizacji produktów medycznych, jak też
szczególnych wytycznych w gabinecie stomatologicznym lub klinice.
ii Aby wybrać odpowiedni środek do czyszczenia i dezynfekcji należy wziać pod uwagę dane
(patrz "12.6 Czyszczenie ręczne, płukanie
wstępne, dezynfekcja, płukanie końcowe, suszenie" i "12.7 Czyszczenie ręczne, płukanie
wstępne, dezynfekcja, płukanie końcowe, suszenie").
ii Przestrzegać stężeń, temperatury i czasów
działania podanych przez producenta środków do dezynfekcji i czyszczenia, jak też zaleceń dotyczących spłukiwania.
ii Nie stosować żadnych środków do czyszczenia i dezynfekcji zawierających chlor, rozpuszczalniki, silne zasady (pH >11) i utleniacze.
ii Stosować wyłącznie środki do czyszczenia i
dezynfekcji, które nie są utrwalające i nie zawierają aldehydów.
ii Nie stosować żadnych środków płuczących
(niebezpieczeństwo pozostawienia toksycznych resztek na komponentach).
ii Stosować wyłącznie świeżo przygotowane
roztwory.
ii Stosować wyłącznie wodę zdemineralizowaną
lub zdejonizowaną o niskiej zawartości drobnoustrojów (≤ jakość wody pitnej).
ii Stosować czyste, suche, pozbawione oleju i
drobinek sprężone powietrze.
ii Nie przekraczać temperatury 138 °C.
ii Wszystkie używane urządzenia (myjka
ultradźwiękowa, dezynfekator, zgrzewarka,
sterylizator parowy) należy poddawać regularnej konserwacji i kontroli.

Stosować okulary ochronne
Stosować maseczkę na twarz.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zakażenia skażonymi produktami
Niebezpieczeństwo zakażenia krzyżowego
ii Przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu prawidłowo i odpowiednio
wcześniej oczyścić.
ii Transportować z miejsca zabiegowego do
miejsca oczyszczania chroniąc przed skażeniem.
ii Usunąć większe zabrudzenia organiczne za
pomocą chusteczki do dezynfekcji.

12.5 Czyszczenie wstępne
ii Ewentualne pozostałości krwi lub większe zanieczyszczenia organiczne natychmiast usunąć za pomocą czystego, zwilżonego ręcznika
papierowego.
ii Czyszczenie wstępne urządzenia przeprowadzić nie później niż 15 minut po zabiegu.
Przygotowanie prostnicy do natrysku
proszku
ii Wyjąć zbiornik proszku, otworzyć go i ew.
wyczyścić.

1

2

12.4 Przygotowanie w miejscu
użytkowania
Instytut Roberta Kocha zaleca:
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ii Usunąć resztki proszku z korpusu i dyszy.
ii Zdjąć dyszę, lekko ją obracając.

2

1

ii Umieścić poszczególne elementy na prz
ewidziany czas, jednak nie dłużej niż na
12 godzin, w kąpieli czyszczącej i dezynfekującej (niepowodującej utrwalania białek/niezawierającej aldehydów, zob. "12.3 Informacje
ogólne"), tak aby wszystkie elementy były
przykryte.

PL

ii Otworzyć zbiornik proszku.
ii Zdjąć o-ring z górnej części zbiornika proszku.

Czyszczenie wstępne prostnicy do natrysku
proszku
ii Wszystkie komponenty wypłukać pod wodą
przez co najmniej 1 minutę
(temperatura < 35°C).

ii W kąpieli dezynfekującej założyć na dyszę
żółty adapter do przepłukiwania i przepłukać
dyszę strzykawką jednorazową o poj. 10 ml
min. 3 razy.

10 ml
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ii Również w kąpieli dezynfekującej założyć
narzędzie funkcyjne (1) na złącze bagnetowe
dla zbiornika proszku.
Założyć żółty adapter do przepłukiwania (2) na
korpus i przepłukać strzykawką jednorazową
o poj. 20 ml min. 3 razy.

2

ii Założyć na dyszę żółty adapter do przepłukiwania i min. 3 razy przepłukać ją wodą za
pomocą strzykawki jednorazowej o poj. 10 ml.

10 ml

1
1

2

ii Założyć narzędzie funkcyjne (1) na złącze
bagnetowe dla zbiornika proszku.
Założyć żółty adapter do przepłukiwania (2)
na korpus i min. 3 razy przepłukać wodą za
pomocą strzykawki jednorazowej o poj. 20 ml.

2
20 ml

1
1

1
2

2

Narzędzie funkcyjne
Adapter do przepłukiwania na korpus

ii Wszystkie powierzchnie wyszczotkować
czystą, miękką szczotką.
ii Zdemontować wszystkie adaptery do
przepłukiwania.
Przepłukiwanie prostnicy do natrysku
proszku
Po upływie zalecanego czasu działania:
ii Wszystkie komponenty wypłukać pod wodą
przez co najmniej 1 minutę (temperatura
< 35°C).

20 ml

1
2

Narzędzie funkcyjne
Adapter do przepłukiwania na korpus

12.6 Czyszczenie ręczne, płukanie
wstępne, dezynfekcja, płukanie
końcowe, suszenie
W przypadku ręcznego czyszczenia i dezynfekcji
zalecany jest połączony środek do czyszczenia i
dezynfekcji o następujących parametrach:
–– udowodniona, w razie potrzeby w pełni
wirusobójcza skuteczność (VAH lub CEN)
–– kompatybilność materiałowa z produktem
Więcej informacji patrz "12.3 Informacje
ogólne".
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Czyszczenie
ii Umieścić poszczególne elementy na przewidziany czas, jednak nie dłużej niż na 12 godzin, w kąpieli czyszczącej i dezynfekującej
(niepowodującej utrwalania białek/niezawierającej aldehydów, zob. "12.3 Informacje ogólne"), tak aby wszystkie elementy były przykryte.

ii Również w kąpieli dezynfekującej założyć
narzędzie funkcyjne (1) na złącze bagnetowe
dla zbiornika proszku.
Założyć żółty adapter do przepłukiwania (2) na
korpus i przepłukać strzykawką jednorazową
o poj. 20 ml min. 3 razy.

2

1
1

2

20 ml

ii W kąpieli dezynfekującej założyć na dyszę żółty adapter do przepłukiwania i przepłukać dyszę strzykawką jednorazową o poj. 10 ml min.
3 razy.

10 ml

1
2

Narzędzie funkcyjne
Adapter do przepłukiwania na korpus

ii Wszystkie powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne wyszczotkować dokładnie higieniczną, miękką szczotką.
ii Zdemontować wszystkie adaptery do przepłukiwania.
ii Przestrzegać czasów działania środków do
dezynfekcji i czyszczenia.
Międzypłukanie
Po upływie zalecanego czasu działania:
ii Wszystkie komponenty wypłukać pod wodą
przez co najmniej 1 minutę (temperatura
< 35°C).
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ii Założyć na dyszę żółty adapter do przepłukiwania i min. 3 razy przepłukać ją wodą za pomocą strzykawki jednorazowej o poj. 10 ml.

10 ml

Dezynfekcja
ii Umieścić poszczególne elementy na przewidziany czas, jednak nie dłużej niż na 12 godzin, w kąpieli czyszczącej i dezynfekującej
(niepowodującej utrwalania białek/niezawierającej aldehydów, zob. "12.3 Informacje
ogólne"), tak aby wszystkie elementy były
przykryte.

ii Założyć narzędzie funkcyjne (1) na złącze bagnetowe dla zbiornika proszku.
Założyć żółty adapter do przepłukiwania (2)
na korpus i min. 3 razy przepłukać wodą za
pomocą strzykawki jednorazowej o poj. 20 ml.

2

1
1

2

ii W kąpieli dezynfekującej założyć na dyszę
żółty adapter do przepłukiwania i przepłukać
dyszę strzykawką jednorazową o poj. 10 ml
min. 3 razy.

20 ml

10 ml

1
2

Narzędzie funkcyjne
Adapter do przepłukiwania na korpus
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ii Również w kąpieli dezynfekującej założyć narzędzie funkcyjne (1) na złącze bagnetowe dla
zbiornika proszku.
Założyć żółty adapter do przepłukiwania (2) na
korpus i przepłukać strzykawką jednorazową
o poj. 20 ml min. 3 razy.

2

PL

ii Założyć na dyszę adapter do przepłukiwania i
min. 5 razy przepłukać ją wodą za pomocą
strzykawki jednorazowej o poj. 10 ml.

10 ml

1
1

2

ii Założyć narzędzie funkcyjne (1) na złącze bagnetowe dla zbiornika proszku.
Założyć żółty adapter do przepłukiwania na
korpus (2) i min. 5 razy przepłukać wodą za
pomocą strzykawki jednorazowej o poj. 20 ml.

2
20 ml

1
1

1
2

2

Narzędzie funkcyjne
Adapter do przepłukiwania na korpus

ii Wszystkie powierzchnie zewnętrzne i
wewnętrzne wyszczotkować dokładnie higieniczną, miękką szczotką.
ii Zdemontować wszystkie adaptery do przepłukiwania.
ii Przestrzegać czasów działania środków do
dezynfekcji i czyszczenia.
Płukanie końcowe
ii Wszystkie komponenty wypłukać pod wodą
przez co najmniej 1 minutę (temperatura <
35°C).

20 ml

1
2

Narzędzie funkcyjne
Adapter do przepłukiwania na korpus

Suszenie
ii Wysuszyć komponenty sprężonym
powietrzem.
ii W razie potrzeby dosuszyć higienicznym, niepozostawiającym nitek ręcznikiem w czystym
miejscu.

ii Na koniec włożyć na min. 1 minutę do kąpieli
wodnej.

28
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12.7 Czyszczenie ręczne, płukanie
wstępne, dezynfekcja, płukanie
końcowe, suszenie
Wybór dezynfekatora
W przypadku maszynowego czyszczenia i dezynfekcji zalecany jest dezynfekator o następujących parametrach i procesach podlegających
walidacji:
–– odpowiada normie EN ISO 15883 o
sprawdzonej skuteczności
–– sprawdzony program do dezynfekcji termicznej (wartość A0 > 3000 lub min. 5 min w
90 °C)
Program odpowiedni dla komponentów i z
odpowiednimi cyklami płukania.
Więcej informacji (patrz "12.3 Informacje
ogólne".

ii Założyć narzędzie funkcyjne na złącze
bagnetowe dla zbiornika proszku i wkręcić.

2
1
PL

ii Następnie umieścić korpus w specjalnym
uchwycie do końcówek stomatologicznych
(np. Miele ADS 3, śred. ok. 22 mm) w termodezynfektorze.

Wybór maszynowego środka do czyszczenia
Zalecane są poniższe parametry:
–– kompatybilność materiałowa z produktem
–– odpowiada wytycznym producenta dezynfekatora
Więcej informacji (patrz "12.3 Informacje ogólne").
Czyszczenie i dezynfekcja
ii Umieścić dyszę w specjalnym uchwycie do
końcówek stomatologicznych (np. Miele ADS
3, śred. ok. 22 mm) w termodezynfektorze.

ii Umieścić górną i dolną część zbiornika proszku oraz czarny o-ring w koszach na małe elementy. Elementy nie powinny się ze sobą stykać i powinny być skierowane otworami do
dołu. Unikać stref utrudnionego płukania.
ii Zamocować komponenty za pomocą odpowiednich uchwytów w dezynfekatorze.
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12.8 Kontrola i sprawdzenie
działania

PL

ii Po zakończeniu cyklu czyszczenia i dezynfekcji sprawdzić, czy na komponentach nie pozostały ślady zabrudzeń i wilgoci. Jeśli trzeba,
powtórzyć cykl.
ii Jeśli trzeba, wymienić uszkodzone części.
Aby usunąć ewentualne pozostałości wilgoci ze zbiornika proszku, włączyć na ok.
10 sekund urządzenie z założonym pustym zbiornikiem proszku.
ii Po wysuszeniu i skontrolowaniu części zapakować je możliwe szybko.

12.9 Sterylizacja w autoklawie
Pakowanie
PRZESTROGA
Zagrożenie skuteczności sterylizacji
Para nie dociera do zamontowanych
komponentów i nie sterylizuje ich.
ii Nie montować komponentów przed
pakowaniem.
Przy pakowaniu komponentów korzystać wyłącznie z przeźroczystych opakowań sterylnych
z papieru i folii, które zgodnie z danymi producenta są przeznaczone do sterylizacji parowej.
Obejmuje to:
–– odporność na temperaturę do 138 °C
–– normy DIN EN ISO 11607-1/2
–– stosowne części szeregu norm DIN EN 868
Opakowanie wysterylizowane musi być odpowiednio duże. Zastosowane opakowanie sterylne nie może być naciągnięte zbyt mocno.
Sterylizacja w autoklawie
OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowa sterylizacja zmniejsza
skuteczność i może prowadzić do
uszkodzeń produktu
ii Dozwolona wyłącznie sterylizacja parowa.
ii Stosować się do parametrów procesu.
ii Przestrzegać zaleceń producenta dotyczących użycia sterylizatora parowego.
ii Nie stosować żadnych innych procesów.

30

Wymagania w stosunku do sterylizatora
parowego:
–– odpowiednie programy dla stosowanych
produktów (n p. w przypadku przedmiotów
z pustym środkiem: frakcjonowany proces
próżniowy z trzema krokami próżni)
–– odpowiednie wysuszenie produktu
–– procesy podlegające walidacji zgodnie z DIN
EN ISO 17665 (obowiązujące IQ/OQ i odpowiednia dla produktu ocena wydajności (PQ)
Przeprowadzić następujące kroki:
ii Produkty do sterylizacji sterylizować (n p.
20 min. w 121 °C, 4 min. w 132 °C lub
4 min. w 134 °C).
Nie przekraczać 138 °C.
Oznakowanie
ii Opakowane, oczyszczone produkty medy
czne oznakować tak, aby można je było
bezpieczne wykorzystać.

12.10

Oddanie do użytku produktów wysterylizowanych

Oczyszczanie produktów medycznych kończy
się udokumentowanym oddaniem do użytku do
przechowania lub do ponownego użycia.
ii Należy udokumentować oddanie do użytku
produktu medycznego po oczyszczeniu.

12.11

Przechowywanie produktów wysterylizowanych

ii Przestrzegać opisanych warunków
przechowywania:
–– Przechowywać zabezpieczone przed
zakażeniem
–– Chronione przed kurzem, np. w zamkniętej
szafce
–– Chronione przed wilgocią
–– Chronione przed zbyt dużymi wahaniami
temperatury
–– Chronione przed uszkodzeniami
Utrata integralności opakowań wysterylizowanego produktu medycznego jest wywołana zarówno przez konkretne wydarzenie, jak
też upływ czasu. Należy wziąć pod uwagę
ewentualne skażenie zewnętrzne systemu
bariery sterylnej podczas aseptycznego
przygotowania oraz określania przewidywanych warunków przechowywania.
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13 Konserwacja
Aby zapewnić prawidłową pracę i długą żywotność urządzenia, zalecane jest staranne
przeprowadzanie czyszczenia i prac konserwacyjnych.
Niewystarczające lub nieprzeprowadzone prace konserwacyjne mogą powodować
przedwczesne defekty, które nie są objęte gwarancją.
Aby uniknąć zakażenia, należy korzystać z odzieży ochronnej (np. wodoszczelnych
rękawic ochronnych, okularów ochronnych, maski na twarz)

13.1 Plan konserwacji
Okres międzyprzeglądowy

Prace konserwacyjne

Sprawdzić przed każdym
zabiegiem

–– równomierny kształt strumienia
–– brak uszkodzeń (pęknięć) zbiornika proszku
–– zużycie o-ringów
–– zużycie zaworu kopułowego
Wyczyścić i zdezynfekować komponenty.
Wymienić zbiornik proszku.
Na górnej i dolnej części zbiornika proszku znajduje się ten sam
numer ID. Zwrócić na to uwagę podczas wymiany
(zob. "4.2 Numer ID zbiornika proszku").
Wysłać urządzenie do sprawdzenia.

Po każdym zabiegu
Po ok. 1000 cykli oczyszczania
lub po 2 latach

Co 2 lat

W razie potrzeby wszystkie komponenty mogą być czyszczone w łaźni ultradźwiękowej,
np. w celu uniknięcia zatkania.
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13.2 Wymiana o-ringów korpusu
ii Przed każdym zabiegiem sprawdzić, czy
o-ringi nie są uszkodzone, i w razie potrzeby
wymienić o-ringi.

2

1

3

PL

13.4 Usuwanie z dyszy elementów
powodujących zatkanie
ii Założyć na dyszę adapter do przepłukiwania
(niebieski) i przepłukiwać ją wodą za pomocą
strzykawki jednorazowej o poj. 10 ml do czasu usunięcia elementów powodujących zatkanie.

H2O

1

2

Pump

3

ii Do zakładania dwóch małych o-ringów użyć
przyrządu do zakładania.

1

2

13.5 Czyszczenie dyszy ssącej i
zaworu kopułowego
ii Podczas wymiany zbiornika proszku oczyścić
dyszę ssącą i zawór kopułowy w zbiorniku
proszku za pomocą sprężonego powietrza.

13.3 Czyszczenie dyszy
ii Założyć na dyszę adapter do przepłukiwania
(niebieski) i przepłukać ją strzykawką jednorazową o poj. 10 ml.

10 ml
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13.6 Sprawdzenie zaworu
kopułowego

ii Rozłożyć zbiornik na części.

ii Rozkręcić zbiornik proszku.

4
6

PL

5

ii Sprawdzić, czy zamontowany zawór kopułowy nadaje się do dalszego użytkowania.

4

5

6

ii Wymienić o-ringi i zawór kopułowy.
ii Ponownie zmontować wszystkie części w odwrotnej kolejności.
ii Za pomocą klucza wielofunkcyjnego ponownie dokręcić nakrętkę złączkową do oporu.

13.7 Wymiana zaworu kopułowego i
o-ringów w zbiorniku proszku
ii Założyć klucz wielofunkcyjny na zbiornik
proszku zgodnie z czarnym oznaczeniem.
Za pomocą klucza wielofunkcyjnego odkręcić
nakrętkę złączkową na zbiorniku proszku.

1

13.8 Usuwanie elementów powodujących zatkanie z przewodu
proszku i powietrza
ii Zdjąć dyszę, lekko ją obracając.

2

1

2

ii Odkręcić dyszę ssącą od przewodu proszku i
powietrza.
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ii Wbić do przewodu proszku i powietrza odpowiedni instrument, np. igłę, i przedmuchać go
powietrzem.
ii Ponownie przykręcić dyszę ssącą.

13.9 Wymiana dyszy ssącej i o-ringu
PL

ii Odkręcić dyszę ssącą od przewodu proszku i
powietrza i zdjąć o-ring.

new

old

ii Założyć nowy o-ring i przykręcić nową dyszę
ssącą.

13.10

Sprawdzenie działania
złącza bagnetowego

ii Regularnie kontrolować złącze bagnetowe:
trzpienie nie mogą być uszkodzone.

Dürr Dental AG
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Poszukiwanie błędów
14 Porady dla użytkownika i serwisanta
Prace naprawcze, wykraczające poza normalną konserwację, mogą być wykonywane
wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę lub przez nasz serwis.
Błąd

Możliwa przyczyna

Sposób usunięcia

Wyciek wody między
korpusem a dyszą

Uszkodzenie o-ringu między
korpusem a dyszą.

ii Sprawdzić o-ring 2 i w razie
potrzeby wymienić (zob. "13.2
Wymiana o-ringów korpusu").

Przerywany strumień
powietrza

Uszkodzenie o-ringów

ii Sprawdzić o-ringi 1 i w razie
potrzeby wymienić (zob. "13.2
Wymiana o-ringów korpusu").

W trakcie pracy woda
przecieka do zbiornika
proszku

Uszkodzenie o-ringów

ii Sprawdzić o-ringi 1 i w razie
potrzeby wymienić (zob. "13.2
Wymiana o-ringów korpusu").
ii Sprawdzić pozostałe o-ringi
i w razie potrzeby wymienić
ii Urządzenie było nieprawidłowo
przechowywane

Zbyt głośna praca

Uszkodzenie o-ringów

ii Sprawdzić o-ringi i w razie
potrzeby wymienić (zob. "13.2
Wymiana o-ringów korpusu").

Wydostawanie się proszku Uszkodzenie o-ringów
lub powietrza z obudowy

ii Sprawdzić o-ringi i w razie
potrzeby wymienić (zob. "13.2
Wymiana o-ringów korpusu").

Z dyszy nie wydostaje się
proszek

Zatkanie dyszy

ii Usunąć z dyszy elementy powodujące zatkanie (zob. "13.4
Usuwanie z dyszy elementów
powodujących zatkanie").

Otwieranie i zamykanie
zbiornika proszku jest
utrudnione

Proszek na gwincie zbiornika
proszku

ii Usunąć proszek z gwintu zbiornika proszku.

Uszkodzenie o-ringu

ii Wymienić o-ring (zob. "13.27
Wymiana o-ringów korpusu").

Ze szczeliny między zbior- Uszkodzenie o-ringu lub zaworu
nikiem proszku i korpusem kopułowego
wydostaje się proszek

ii Sprawdzić o-ring 3, ewentualnie
wymienić (zob. "13.2 Wymiana
o-ringów korpusu").
ii Sprawdzić zawór kopułowy,
ewentualnie wymienić (zob.
"13.6 Sprawdzenie zaworu
kopułowego" lub "13.7 Wymiana
zaworu kopułowego i o-ringów
w zbiorniku proszku").

Zbiornik proszku przemieszcza się mocno do
pozycji krańcowej na
korpusie

Brak o-ringu

ii Zamontować o-ring 4, ew.
wymienić (zob. "13.7 Wymiana
zaworu kopułowego i o-ringów
w zbiorniku proszku").
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Poszukiwanie błędów
Błąd

Możliwa przyczyna

Sposób usunięcia

Proszek w złączce
korpusu

Zatkanie korpusu lub dyszy

ii Usunąć z dyszy elementy powodujące zatkanie (zob. "13.4
Usuwanie z dyszy elementów
powodujących zatkanie").
ii Oczyścić przewód proszku i
powietrza (zob. "13.8 Usuwanie elementów powodujących
zatkanie z przewodu proszku
i powietrza").

PL

Zbiornik proszku posiada
pęknięcia

Przekroczono maks. liczbę cykli
oczyszczania.

ii Użyć nowego zbiornika proszku.

Uszkodzenie wskutek nieprawidłowego obchodzenia się i użytkowania
Strumień tworzony przez
Uszkodzenie dyszy
dyszę jest nieregularny lub (Szczelina pierścieniowa nie jest
zniekształcony
koncentryczna.)

ii Wymienić dyszę (kształt strumienia – zob. "8.5 Sprawdzenie
kształtu strumienia").

Spadek wydajności
prostnicy

Wewnętrzne zanieczyszczenia

ii Oczyścić w łaźni ultradźwiękowej.

Zbyt niska wydajność
czyszczenia

Zbiornik proszku jest pusty lub
napełniony tylko do połowy

ii Napełnić zbiornik proszku.
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