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1.
Основні попередження
・ У цих інструкціях викладений правильний порядок використання стоматологічних комплексів серій A7 PLUS. Перед
застосуванням апаратури, просимо уважно прочитати цей посібник.
・ Ці інструкції описують все виконання стоматологічних установок і максимальну можливу кількість аксесуарів, тому не всі параграфи
можуть знайти практичне застосування в придбаній Вами установці.
・ Забороняються відтворення, запис на пристрої, що запам'ятовують і передача в будь-якій формі (електронною, механічної, за
допомогою ксерокопіювання, перекладу чи інших засобів) цієї публікації без письмового дозволу фірми Cefla sc - Cefla Dental Group.
・ Інформація, технічні специфікації, ілюстрації, що містяться в цій публікації, не є зобов'язуючими.
Фірма Cefla sc - Cefla Dental Group зберігає за собою право вносити зміни і технічні удосконалення без зміни наведених інструкцій.
・ Виробник веде політику постійного удосконалення своїх продуктів, тому можливо, що деякі інструкції, специфікації і зображення, що
містяться в цьому посібнику, можуть дещо відрізнятися від придбаного продукту. Виробник також залишає за собою право вносити
будь-які зміни в цей посібник без попереднього повідомлення.
・ Оригінальний текст цього посібника складено на італійській мові.
Ця апаратура оснащена системою блокування зворотного всмоктування рідин.
1.1. Символіка
Значення використовуваних символів:
1) Тип захисту від прямих і непрямих контактів: Клас I.
Ступінь захисту від прямих і непрямих контактів: Тип B.
2) УВАГА!
Вказує на ситуацію, при якій недотримання інструкцій може
привести до поломки установки або завдати шкоду здоров'ю
користувача і/ або пацієнта.
3) “Див. інструкції”
Означає, що рекомендується прочитати інструкції перед
використанням цієї частини обладнання.
4) ПРИМІТКА:
Вказує інформацію, важливу для користувача і/ або для персоналу
сервісної служби.
5) Контакт захисного заземлення.
6) Змінний струм.
7) Може стерилізуватися в автоклаві паром при температурі 135 °C.
8) Кнопка управління УВІМК/ ВИМК (ON/ OFF).
9) “Зверніться до інструкцій”
Означає, що за мотивами безпеки необхідно прочитати інструкції
перед використанням обладнання.
10) Відкрито (частина установки).
11) Закрито (частина установки).
12) Апаратура відповідає вимогам, встановленим директивою 93/ 42/
CEE і з подальшими змінами (Медичний пристрій класу IІa).
13) Апаратура відповідає вимогам, встановленим директивою 93/ 42/
CEE і з подальшими змінами (Медичний пристрій класу I).
14) Знак для утилізації відповідно до Директив 2002/ 95/ EC, 2002/ 96/
EC і 2003/ 108/ EC (чинний тільки в Євросоюзі).
15) “Увага! Біологічна небезпека”.
Надає вказівку можливих небезпек забруднення через контакт з
рідинами, інфікованими біологічними опадами.
16) Виробник.
17) Місяць і рік виготовлення апаратури.
18) Паспортний номер апаратури.
19) Марка DVGW (Марка Якості, що відноситься до постачання питної води).
20) Ідентифікаційний код виробу/ пристрою.
21) Не штовхати.
22) Небезпека здавлювання.
23) Апаратура, яка еквівалентна джерелу світла Класу 2.
1.2. Передбачене застосування і порядок використання
• Зуболікарські комплекси A3PLUS є медичними пристроями, призначеними для зуболікарської практики.
• Столик лікаря може бути укомплектований максимум 6 інструментами.
• Столик асистента може бути укомплектований 2 аспіраційними консолями і 2 інструментами.
• З цією апаратурою повинен працювати тільки відповідним чином навчений персонал (старший, середній і молодший медичний
персонал).
• Апарат призначений для переривчастого функціонування (див. тимчасові параметри окремих вузлів у відповідних розділах).
• Апарат, з яким пов'язаний клас забруднення 2.
• Категорія перенапруги: II.
1.2.1. Класифікація і норми, що застосовуються
• Класифікація МЕДИЧНИХ ПРИЛАДІВ
Класифікація зуболікарського комплексу згідно з правилами, зазначеним у додатку IX Директиви 93/ 42/ CE і з подальшими змінами:
Клас IIa.
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• Класифікація ЕЛЕКТРОТЕРАПЕВТИЧНИХ ПРИСТРОЇВ
Класифікація апаратури відповідно до стандарту EN 60601-1 з безпеки медичної апаратури: Клас I - Тип B.
• Довідкові норми: Стоматологічні установки серії A3 PLUS/ A5 є апаратурою, спроектованою відповідно до норм IEC 60601-1 3.a Ed. 2007, IEC 60601-1-6 3.a Ed. - 2010 IEC 62366 1.a Ed. - 2007, IEC 80601-2-60 1.a Ed. - 2012 IEC 60601-1-2 3.a Ed., ISO 6875 3.a Ed. - 2011,
ISO 7494-1 2.a Ed. - 2011 і EN 1717 (тип AA і AB) в тому, що стосується пристроїв безпеки водопровідної мережі.
• Класифікація РАДІОПРИСТРОЮ І ТЕРМІНАЛИ ЗВ'ЯЗКУ (тільки при наявності ніжного блоку управління в бездротовому варіанті)
Класифікація пристрою згідно з директивою 99/ 05/ ЄС ст.12: Клас I.
1.2.2. Умови навколишнього середовища
Апаратура повинна бути встановлена в приміщеннях з наступними умовами середовища:
• температура від 10 до 40 °C;
• відносна вологість від 30 від 75%;
• атмосферний тиск від 700 до 1060 гПа;
• висота ≤ 3000 м;
• тиск повітря на вході в апаратуру в діапазоні від 6 - 8 бар;
• жорсткість води на вході в апаратуру не більше 25 °f (французькі градуси) або 14 °d (німецькі градуси) для питної неочищеної води, для
води з більш високою жорсткістю рекомендується виконувати пом'якшення до 15 - 25 °f (французькі градуси) або 8,4 - 14 °d (німецькі
градуси);
• тиск води на вході в апаратуру в діапазоні від 3 - 5 бар;
• температура води на вході в апаратуру не більше 25 °C.
1.2.2.1. Умови перевезення і упаковки
• Температура: від -10 до 70 °C;
• Відносна вологість: від 10 до 90%;
• Атмосферний тиск: від 500 до 1060 гПа.
1.2.3. Гарантія
Фірма Cefla sc - Cefla Dental Group гарантує безпеку, надійність і експлуатаційні характеристики апаратури.
Гарантія діє за умови дотримання наступних приписів:
• Дотримання умов, наведених в гарантійному сертифікаті.
• Виконання щорічного планово-попереджувального техобслуговування.
• Апаратура повинна використовуватися виключно відповідно до інструкцій, наведених в цьому посібнику.
• Електроустановка приміщення, в якому встановлюється апаратура, повинна відповідати стандартам I.E.C. 60364-7-710 (Стандарти, які
стосуються електроустановок приміщень, пристосованих під медичне застосування).
• Прилад повинен харчуватися від лінії 3x1,5 мм2, захищеної двополюсним магнітно-термічним вимикачем, що відповідає вимогам
відповідних стандартів (10 A, 250 Вольт, відстань між контактами як мінімум 3 мм).
УВАГА!
Колір трьох провідників (ЛІНІЯ, НУЛЬ і ЗЕМЛЯ) повинен відповідати вимогам Стандартів.
• Монтаж, ремонт, налаштування і в цілому всі операції, що вимагають відкриття щитків апаратури, повинні виконуватися виключно
технічними фахівцями, уповноваженими фірмою ANTHOS.
1.2.4. Утилізація в кінці строку служби
Відповідно до Директив 2002/ 95/ ЄЕС, 2002/ 96/ ЄЕС та 2003/ 108/ ЄЕС, що стосуються зниження застосування небезпечних речовин в
електричній та електронній апаратурі, а також утилізації відходів, встановлено обов'язок не утилізувати їх як побутові відходи, а
здійснювати їх окремий збір. В момент придбання нової апаратури рівнозначного типу, за принципом “одна одиниця замість іншої”,
апаратура, строк служби якої підійшов до кінця, повинна бути повернута дилеру для її утилізації. Говорячи про повторне застосування,
рециркуляцію та інші форми вторинного використання вищевказаних відходів, виробник виконує функції, передбачені окремими
національними законодавствами. Правильний диференційований збір для подальшої відправки демонтованої апаратури для вторинного
використання, переробки або утилізації без шкоди навколишньому середовищу, сприяє недопущенню можливих негативних наслідків для
навколишнього середовища і здоров'ю людей, і сприяє вторинному використанню матеріалів, з яких складається апаратура. Символ
перекресленого сміттєвого контейнера, наведений на апаратурі, вказує, що продукт в кінці строку своєї корисної служби повинен бути
зібраний окремо від інших відходів.
УВАГА!
Незаконна утилізація продукту тягне за собою накладення санкцій, встановлених окремими національними законодавствами.
1.3. Попередження по безпеці
УВАГА!
• Всі апарати завжди монтуються один раз на весь строк служби.
Залежно від типу крісла, до якого підібрана стоматологічна установка, керуйтеся спеціальним з'єднувальним ШАБЛОНОМ, зазначеним у
пункті “Технічні дані”.
Фірма Cefla sc - Cefla Dental Group знімає з себе будь-яку відповідальність за шкоду, заподіяну речам і особам у разі недотримання вимог
цієї статті.
• Стан підлоги
Стан підлоги (безшовного типу) повинен відповідати стандартам несучої здатності згідно DIN 1055, аркуш 3.
Загальна вага зуболікарського комплексу, включаючи вагу пацієнта 190 кг, складає приблизно 350 кг/ кв.м.
• Забороняється вносити зміни в цей апарат без дозволу виробника.
При внесенні змін до апарату слід провести відповідні дослідження і перевірки для забезпечення його постійного застосування в умовах
безпеки.
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Фірма Cefla sc - Cefla Dental Group знімає з себе будь-яку відповідальність за шкоду, заподіяну речам і особам у разі недотримання
вимог даної статті.
• Крісло.
Максимальне допустиме навантаження на крісло становить 190 кг. Це значення не повинно перевищуватися.
• Опорна поверхня підносів.
Не повинні перевищуватися значення максимального навантаження, зазначені далі:
- Тримач підносу, закріплений на столику лікаря: максимальне допустиме розподілене навантаження на піднос становить 2 кг.
- Тримач підносу, закріплений на столику асистента: максимальне допустиме розподілене навантаження на піднос становить 1 кг.
- Допоміжний тримач підносу: максимальне допустиме навантаження на піднос становить 3,5 кг (без негатоскопу) або 2,5 кг (з
негатоскопом).
• Підключення до зовнішніх приладів.
Апарат може бути електрично підключений тільки до тих приладів, які позначені символом CE.
• Електромагнітні перешкоди.
Застосування, в кабінеті або в безпосередній близькості від нього, електричних апаратів, які не відповідають стандартам IEC 60601-1 3.a
Ed. - 2007, може створити електромагнітні або іншого характеру перешкоди, приводячи до збоїв в роботі зуболікарського комплексу. В
цих випадках рекомендується di togliere preventivamente l'alimentazione del попередньо відключати електроживлення від зубного
комплексу перед тим, як застосовувати таку апаратуру.
• Заміна борів.
Прилади розблокування турбінних і кутових наконечників необхідно приводити в дію тільки після повної зупинки бору. В іншому
випадку буде пошкоджена система блокування, бори можуть відчепитися і заподіяти травми. Користуйтеся лише якісними борами з
приєднувальним стрижнем каліброваного діаметра. Щоб перевірити стан блокуючого пристрою, щодня перед початком роботи
контролюйте, щоб бор був міцно заблокований в наконечнику. Дефекти в системі блокування, обумовлені неправильним застосуванням,
легко розпізнати і вони не покриваються гарантійними умовами.
• Пацієнти, які застосовують кардіостимулятор і/ або слухові протези.
При лікуванні пацієнтів, які застосовують кардіостимулятори і/ або слухові протези, необхідно враховувати можливі впливи
інструментів, що використовуються, на кардіостимулятор і/ або слуховий протез. Для цих цілей читайте науково-технічну літературу з
даного питання.
• Імплантологія.
У разі якщо зуболікарський комплекс застосовується для робіт з імплантології, використовуючи автономну апаратуру, призначену для
цих робіт, рекомендуємо відключати електроживлення від крісла, щоб не допустити можливих небажаних рухів, обумовлених
несправностями і/ або випадковими включеннями кнопок управління рухами крісла.
• Перед тим як покинути амбулаторію, вимкніть подачу води в кабінеті і головний вимикач апаратури.
• Апарат не захищений від проникнення рідин (IPX 0).
• Апарат не придатний для застосування при наявності суміші пального анестезуючого газу з киснем або закисом азоту.
• Апаратура повинна охоронятися та підтримуватися в повністю справному стані. Виробник знімає з себе будь-яку відповідальність
(цивільну і кримінальну) за будь-яке зловживання і недбалість при експлуатації або за застосування апаратури не за призначенням.
• Апаратура повинна застосовуватися тільки уповноваженим на те медичним персоналом (вищої, середньої та молодшої категорії), які
пройшли відповідну підготовку.
• Увімкнута або підготовлена до увімкнення апаратура завжди вимагає присутності користувача, зокрема її ніколи не можна залишати без
спостереження в присутності неповнолітніх/ інвалідів або, в цілому, в присутності осіб, які не уповноважені її експлуатувати.
Можливий супроводжуючий персонал повинен залишатися поза зоною, в якій здійснюється терапія і в будь-якому випадку під
відповідальністю оператора. Під зоною, в якій здійснюється терапія, розуміється площа навколо стоматологічної установки, збільшена на
1,5 м.
• Дотримання якості води.
З метою дотримання вимог медичних інструкцій і норм національного законодавства, що стосуються води, що надходить від
стоматологічної установки, фірма Cefla sc - Cefla Dental Group рекомендує укомплектувати стоматологічний комплекс установкою
дезінфекції.
Користувач зуболікарського комплексу несе відповідальність за якість води і зобов'язаний, при необхідності, вживати альтернативні
заходи з підтримки якості води в тому випадку, якщо зуболікарський комплекс застосовується без установки дезінфекції.
Після того як стоматологічна установка встановлена в стоматологічному кабінеті і вода наповнила шланги, апаратура схильна до ризику
забруднення з боку водяних мікроорганізмів, що походять з водопровідної мережі, що може привести до появи біологічних відкладень в
шлангах. З цієї причини рекомендується виконувати установку стоматологічної установки тільки тоді, коли вона починає
використовуватися щодня, і виконувати процедури санітарної обробки із запропонованою періодичністю з першого дня після установки.
ПРИМІТКА: за отриманням інформації про якість води і вимог національного законодавства, зверніться до свого дилера або до
своєї компетентної Асоціації Дантистів.
• Частини в прямому контакті з пацієнтом.
При нормальному застосуванні при виконанні апаратом своїх функцій в контакт з пацієнтом неминуче вступають наступні частини:
оббивка крісла, опора підлокітника, фіброоптика лампи полімеризації, кінцева частина шприца-пістолета, одноразове покриття
телекамери, насадки скалера, бори, тримачі, термінали всмоктування канюль.
У контакт з пацієнтом можуть вступати також наступні частини: опора підлокітника крісла, підставка крісла, кришка гідроблоку на
стороні пацієнта, пристрій подачі води в склянку, плювальниця, відсмоктуючі трубки, корпус тримачів.
1.4. Чистка та дезінфекція.
Чистка - це перший крок, необхідний для будь-якого процесу дезінфекції. Фізичний вплив шляхом тертя, використовуючи засоби для
чищення або поверхнево-активні речовини та ополіскування водою, видаляє значну кількість мікроорганізмів. Якщо поверхня не була
попередньо очищена, процес дезінфекції не може бути успішним. Коли будь-яка поверхня не може бути належним очищена, доступ до неї
необхідно захистити за допомогою бар'єрів.
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Зовнішні частини пристрою повинні очищатися і дезінфікуватися засобом для лікарняного застосування з показанням проти ВІЛ, вірусу
гепатиту B з туберколоціднимі властивостями (середнього рівня) для невеликих поверхонь.
Різні лікарські препарати і хімікати, які використовуються в зуболікарському кабінеті, можуть викликати пошкодження забарвлених
поверхонь і деталей з пластмас. Проведені тести і дослідження показали, що поверхні не можуть бути повністю захищені від агресивного
впливу всіх продуктів, що є у продажу. Тому рекомендуємо використовувати захисти-бар'єри щоразу, коли це можливо.
Агресивні дії хімічних продуктів залежать також від часу їх перебування на поверхні. Тому важливо не залишати попередньо обраний
продукт на поверхні апарату на час, що перевищує той, який зазначений виробником.
Рекомендується використовувати спеціальний дезінфікуючий засіб середнього рівня, STER 1 PLUS (CEFLA S.C.), сумісний з:
• Пофарбовані поверхні і частини з пластика.
• Оббивка.
УВАГА!
На В'ЯЗКОПРУЖНЬОМУ покритті залишаються плями від бризок кислоти для протруювання. У разі присутності бризок
кислоти рекомендується негайно промити великою кількістю води.
• Металеві незабарвлені поверхні.
Якщо не використовується STER 1 PLUS, рекомендується використовувати засоби, що містять максимум:
• 96% -й етанол. Концентрація: максимум 30 г на кожні 100 грам дезінфікуючого засобу.
• 1-пропанол (n-пропанол, пропіловий спирт, n-пропіловий спирт). Концентрація: максимум 20 г на кожні 100 грам дезінфікуючого
засобу.
• Комбінація етанолу і пропанолу. Концентрація: комбінація цих двох продуктів повинна становити не більше 40 грам на кожні 100 грам
дезінфікуючого засобу.
УВАГА!
• Не вживайте продукти, що містять ізопропіловий спирт (2-пропанол, ізо-пропанол).
• Не вживайте продукти, що містять хлорноватистокислу сіль натрію (відбілювач).
• Не вживайте продукти, що містять феноли.
• Не випускайте пари обраного продукту безпосередньо на поверхні апарату.
• Застосування будь-якого продукту має виконуватися з дотриманням вказівок, наданих виробником.
• Не використовуйте дезінфікуючий засіб STER 1 PLUS з іншими засобами.
Інструкції з чищення і дезінфекції.
Для чищення і дезінфекції використовуйте одноразову неабразивну м'яку паперову серветку (уникайте використання паперу,
виготовленого з вторинної сировини), або стерильну марлю.
Не рекомендується застосовувати тканинні губки і будь-які матеріали, які можуть бути повторно використані.
УВАГА!
• Рекомендується вимикати зуболікарський комплекс перед тим як виконувати роботи з очищення та дезінфекції зовнішніх
частин.
• Матеріали і засоби, що застосовуються для очищення і дезінфекції, повинні бути викинуті після закінчення операції.
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2. Опис апаратури
2.1. Ідентифікаційні бірки
Зуболікарські комплекси моделі:
A7 Plus CONTINENTAL,
A7 Plus INTERNATIONAL.
Бірка розташована на сполучному важелі між кріслом і гідроблоком.
Дані, зазначені на бірці:
• Найменування виробника.
• Найменування апаратури.
• Номінальна напруга.
• Тип струму.
• Номінальна частота.
• Максимальна споживана потужність.
• Серійний номер.
• Місяць і рік виготовлення.
2.2. Стоматологічні установки
Зуболікарські комплекси A7 PLUS випускаються наступних моделей:
Виконання A7 PLUS CONTINENTAL.
Столик лікаря у виконанні “CONTINENTAL” (інструменти
повертаються в стандартне положення за допомогою системи
пружинних важелів), закріплений на двох кронштейнах, один з яких
шарнірний і самобалансуючий.
Опис апаратури:
a Гідроблок.
b Орієнтуємий кронштейн.
c Столик лікаря.
d Консоль управління для лікаря.
e T Столик-тримач підносу.
f Столик асистента.
g Консоль управління на столику асистента.
h Коробка підключень.
i Багатофункціональний ніжний блок управління (реостат)
l Пристрій подачі води в склянку.
m Плювальниця.
n Самобалансуючий кронштейн.
q Столик-тримач підносу на столику асистента (за окремою заявкою)
z Стоматологічне крісло ANTHOS A2.7.
Виконання A7 PLUS INTERNATIONAL:
Столик лікаря у виконанні “INTERNATIONAL” (інструменти
вертикально вставлені в спеціальні гнізда), закріплений на двох
кронштейнах, один з яких шарнірний і самобалансуючий.
Опис апаратури:
a Гідроблок.
b Орієнтуємий кронштейн.
c Столик лікаря.
d Консоль управління для лікаря.
e T Столик-тримач підносу (за окремою заявкою).
f Столик асистента.
g Консоль управління на столику асистента.
h Коробка підключень.
i Багатофункціональний ніжний блок управління (реостат)
l Пристрій подачі води в склянку.
m Плювальниця.
n Самобалансуючий кронштейн.
q Столик-тримач підносу на столику асистента (за окремою заявкою)
r Негатоскоп для панорамних знімків (за окремою заявкою).
z Стоматологічне крісло ANTHOS A2.7.
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2.3. Крісло
Опис крісла.
a Підголівник.
b Спинка.
c Запобіжна підставка.
d Рухомий підлокітник (опціонний, за додаткову плату).
е Запобіжна підставка
Час роботи.
Запропоновані параметри часу роботи і відпочинку наступні:
робота 25 сек., відпочинок 10 хв.
Максимальне допустиме навантаження.
Максимальне допустиме навантаження на крісло становить 190 кг.
УВАГА!
Це значення не повинно перевищуватися.
Попередження щодо застосування.
УВАГА! НЕБЕЗПЕКА ЗДАВЛЮВАННЯ.
При опусканні крісла стежити за пацієнтом і персоналом клініки.
3. Включення стоматологічної установки
Зуболікарські комплекси моделі:
A7 Plus CONTINENTAL,
A7 Plus INTERNATIONAL.
Натиснути головний вимикач (f) і перевірити на консолі управління:
• Дисплей (g) вимкнений:
- апарат вимкнений
- пневматична система від'єднана
- гідравлічна система від'єднана
• Дисплей (g) світиться:
- апарат включений
- пневматична система під’єднана
- гідравлічна система під’єднана
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4. Функціонування крісла
Крісло виконує наступні рухи:
• Піднімання/ опускання сидіння
• Піднімання/ опускання спинки з нахилом сидіння
(Компенсоване положення Тренделенбурга)
Кріслом можна управляти з наступних точок:
• Столик лікаря (a) (дивіться параграф 5.).
• Багатофункціональний ніжний блок управління (b) (дивіться
параграф 5.2.).
• Столик асистента (c) (дивіться параграф 6.).
Блокування рухів крісла.
При інструментах в стандартному положенні можна відключити рух
крісла (див. параграф 5.1.1.2.5.).
Про відключення на дисплеї консолі повідомляється спеціальною
піктограмою (A).
4.1. Пристрої забезпечення безпеки
Тільки зуболікарські комплекси серії А7 PLUS:
• Підставка крісла забезпечена запобіжним пристроєм (l), яке, за
наявності перешкоди, миттєво блокує рух опускання крісла і виконує
автоматичний рух зворотного підйому, щоб звільнити від перешкоди.
• Спинка крісла забезпечена запобіжним пристроєм (m), яке, за
наявності перешкоди, миттєво блокує рух опускання спинки і виконує
автоматичний рух зворотного підйому, щоб звільнити від перешкоди.
• Кронштейни столика асистента забезпечені запобіжним пристроєм
(n), яке, за наявності перешкоди, миттєво блокує рух опускання крісла
і виконує автоматичний рух зворотного підйому, щоб звільнити від
перешкоди.
4.2. Пристрої екстреної зупинки
УВАГА!
У разі необхідності заблокувати рух апаратури, скористайтеся
наступними пристроями:
• Кнопки управління рухами крісла (a) або (c). Натискаючи будь-яку
кнопку переміщення крісла, буде заблокований будь-який рух
апаратури.
• Блок ніжного управління (b).
При приведенні в дію блоку ніжного управління будь-який тип руху
апаратури блокується.
• Підставка крісла (i).
Наводячи в дію підставку крісла, буде заблокований будь-який рух
апаратури.
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4.3. Регульований підголівник
Можуть бути 2 типи підголівника:
1 з ручним блокуванням подушки
2 з пневматичним блокуванням подушки
Регулювання висоти підголівника.
• з ручним блокуванням (1):
Позиціонування стрижня підголівника виконується за допомогою
магнітного зчеплення. Оператор повинен піднімати і/ або штовхати
вниз підголівник до тих пір, поки не буде досягнуто бажане
становище.
• з пневматичної блокуванням (2):
Натисніть кнопку блокування (u) і, утримуючи її натиснутою,
встановіть підголівник в бажане положення. Після того, як було
знайдено правильне положення, щоб знову заблокувати підголівник,
досить відпустити кнопку (u).
ПРИМІТКА: пристрій блокування активовано тільки коли
присутній тиск в контурі стисненого повітря.
Регулювання орієнтації подушки.
• з ручним блокуванням подушки (1): Обертати проти годинникової
стрілки блокуючу рукоятку (k), встановити подушку в бажаному
положенні і потім знову загвинтити блокуючу рукоятку.
• з пневматичним блокуванням подушки (2): Натиснути кнопку
блокування (u) і, утримуючи її натиснутою, встановити подушку в
бажаному положенні. Після того як було знайдено правильне
положення, досить відпустити кнопку (u), щоб знову заблокувати
подушку.
ПРИМІТКА: пристрій блокування активовано тільки коли
присутній тиск в контурі стисненого повітря.
Попередження щодо застосування.
УВАГА!
• Максимальне навантаження, що додається до підголовника: 30
кг.
• Не виконуйте рухи, коли пацієнт спирається на підголівник.
• Не змінюйте орієнтацію подушки якщо попередньо було
дезактивовано пристрій блокування.
4.4. Рухливий підлокітник (за додатковим замовленням)
Обидва підлокітника є рухомими і можуть бути повернені вниз, щоб
полегшити вхід і вихід пацієнта.
УВАГА!
Максимальне навантаження, що додається до підлокітника крісла:
35 кг.
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5. Функціонування столика лікаря
Розташування інструментів.
Розташування інструментів на столику визначається клієнтом на етапі
розміщення замовлення.
Активація інструментів.
• Шприц-пістолет завжди активований (див. параграф 5.3.).
• Полімеризаційна лампа активується при натисканні спеціальної
клавіші, при витягнутому інструменті (див. параграф 5.7.).
• Ендоральна телекамера активується при витягнутому інструменті
(див. параграф 5.8.).
• Вбудований датчик ZEN-Xi, якщо з'єднаний із зовнішнім ПК, завжди
активований (див. параграф 5.9.).
• Всі інші інструменти, будучи витягнутими, приводяться в дію за
допомогою ніжного блоку управління (реостата) (див. Параграф 5.2.).
Взаємозв'язок інструментів.
Одночасне використання інструментів не допускається спеціальним
пристроєм.
Перший витягнутий інструмент може працювати, тоді як інструменти,
витягнуті після нього, дезактивовані цим захисним спорядженням.
Цей пристрій дозволяє замінювати бор на одному наконечнику, в той
час як інший наконечник використовується для роботи з пацієнтом.
Позиціонування столика лікаря.
Столик лікаря може переміщатися в усіх напрямках. Для регулювання
висоти столика і/ або його орієнтації на горизонтальній площині,
досить взятися рукою за рукоятку (a).
ПРИМІТКА для варіанта виконання “CONTINENTAL”: Щоб
розблокувати пневматичне гальмо пантографічного плеча, необхідно
взятися за рукоятку, маючи в своєму розпорядженні великий палець на
точці (A).
ПРИМІТКА для варіанта виконання “INTERNATIONAL”: Для
того, щоб регулювати висоту, спочатку необхідно натиснути кнопку
розблокування (дивіться параграф 5.1.).
Пристрій зупинки пружинних важелів повернення інструментів
(тільки столики у виконанні CONTINENTAL).
Якщо передбачений такий пристрій, є можливість заблокувати важіль
повернення інструменту в положення витягнутого інструменту.
На увімкнення пристрою вказує механічне клацання, яке відбувається
приблизно на 2/ 3 загального ходу важеля.
Для відновлення початкового стану досить встановити важіль в кінцеву
точку переміщення (B).
Тримач підносу для столика у виконанні CONTINENTAL.
Тримач підносу (f) - виготовлений з нержавіючої сталі і може легко
зніматися з відповідного супорта.
УВАГА!
Максимальне допустиме розподілене навантаження на тримач
підносу (f): 2 кг.
Тримач підносу для столика у виконанні INTERNATIONAL.
УВАГА!
Максимальне допустиме розподілене навантаження на тримач
підносу (e): 2 кг.

12

UA

A7 Plus - ПОСІБНИК ДЛЯ КОРИСТУВАЧА
Чистка столика лікаря.
Очищайте столик лікаря відповідним засобом (дивіться параграф 1.4).
ПРИМІТКА для столиків у виконанні CONTINENTAL:
тримач інструментів (x) може зніматися для полегшення операцій
очищення. Для його зняття досить витягти його з гнізда, тому що
кріплення забезпечується магнітами.
Силіконовий тримач інструментів (u) також може стерилізуватися в
автоклаві при температурі 121 ° (цикл гуми).
Знімні шнури інструментів.
Для полегшення очищення всі інструменти обладнані знімними
шнурами.
ПРИМІТКА для столиків у виконанні CONTINENTAL: для
зняття шнурів необхідно спочатку зняти тримач інструментів, а
потім відкрутити відповідні пластмасові кріпильні кільця.
ПРИМІТКА для столиків у виконанні INTERNATIONAL: для
зняття шнурів досить відкрутити відповідні пластмасові кріпильні
кільця, розташовані під столиком.
УВАГА!
• Перед тим, як виконувати операцію по зняттю шнурів
інструменту, відключіть стоматологічну установку.
• Після відключення стоматологічної установки спорожніть канали
шприца-пістолета натисканням відповідних кнопок «повітря» і
«вода» безпосередньо на плювальниці до завершення виходу
водного спрею.
• Шнури інструментів ТУРБІНКА, МІКРОМОТОР та СКАЛЕР
містять воду, отже, рекомендується виконати операцію по зняттю
шнура, утримуючи кінець з боку тримача, розташованого на
плювальниці.
• При зворотній установці шнура необхідно упевнитися, що
електричні контакти сухі і що пластикове кріпильне різьбове
кільце добре затиснуте.
• Кожен шнур повинен встановлюватися тільки і виключно в
гніздо відповідного інструменту.
Очищати шнур інструментів відповідним засобом (див. параграф 1.4).
УВАГА!
Шнури інструментів НЕ придатні для автоклавування або для
стерилізації холодним чином шляхом занурення.
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5.1. Консоль лікаря
Зуболікарські комплекси серії A7 PLUS мають гібридну консоль лікаря
SMART TOUCH, що складається з кнопкової панелі з мембранними
клавішами і резистивного сенсорного екрану. Кольоровий TFT-дисплей
4,3 дюйма «Wide», із заднім світлодіодним підсвічуванням, 480x272
пікселів, зображення з 262 тисячами кольорів.
1 Кнопкова панель для наступних моделей:
A7 PLUS CONTINENTAL
2 Кнопкова панель для моделей:
A7 PLUS INTERNATIONAL
Опис кнопок:
Кнопка розблокування гальма столика лікаря (Моделі INTERNATIONAL).
Кнопка блокування екрану SMART TOUCH.
Кнопка увімкнення/ вимкнення безтіньовий лампи.
Кнопка управління подачею води в склянку.
Кнопка для допоміжних функцій (не використовується).
Кнопка управління переміщенням плювальниці проти годинникової стрілки. (активно тільки при механізованій плювальниці).
Кнопка управління переміщенням плювальниці за годинниковою стрілкою (активно тільки при механізованій плювальниці).
Кнопка управління подачею води в плювальницю.
Кнопка запам'ятовування функцій крісла.
Кнопка виклику екстреного положення.
Кнопка виклику положення ануляції.
Кнопка виклику положення для ополіскування.
Кнопка підйому сидіння і виклику запрограмованого положення «A».
Кнопка підйому спинки і виклику запрограмованого положення «B».
Кнопка опускання сидіння і виклику запрограмованого положення «C».
Кнопка опускання спинки і виклику екстреного положення D.

ПРИМІТКА: Функціонування кнопок переміщення крісла:
• Короткочасне натискання: активація автоматичного руху для
приведення крісла в запрограмоване положення.
• Тривале натискання: активація руху позиціонування в ручному
режимі.
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Піктограми сигналізації.
При натисканні кнопки
з піктограмою на сенсорному екрані можна
в будь-який момент відобразити піктограми сигналізації, що
відображають стан функціонування зуболікарського комплексу.
Відображаються наступні піктограми сигналізації:
Працює система W.H.E.
Підключена подача дистильованої води.
Підключена подача водопровідної води.
Шланговий насос включений з кількістю фізрозчину, що
подається, рівним 1.
Бак для дистильованої води на резерві.
Бачок для дезінфікуючої рідини для трубок на резерві.
Виконується цикл BIOSTER.
Виконується мийка канюль.
Всмоктування перервано внаслідок заповнення бачка.
Зелений:

акумулятор

бездротового

ніжного

блоку

управління заряджений.
Помаранчевий: бездротовий ніжний блок управління
підключений, але не активний.
Червоний: пошук зв'язку з ніжним блоком управління.
Зелений:

бездротовий

ніжний

блок

управління

підключений і активний.

Положення крісла автоматична програма C.

Помаранчевий: бездротовий ніжний блок управління
підключений, але не активний.
Червоний: пошук зв'язку з бездротовим ніжним блоком
управління.
Заблоковане гальмо пантографічного плеча.
Блакитний: вода для заповнення склянки ХОЛОДНА.

Положення крісла автоматична програма D.
Рухи крісла заблоковані.
Положення крісла автоматична програма ополіскування.

Помаранчевий: вода для заповнення склянки ТЕПЛА.

Положення крісла автоматична програма ануляції.

Червоний: вода для заповнення склянки ГАРЯЧА.

Положення крісла автоматична програма екстреної зупинки.

Положення крісла автоматична програма A.

Підключено запам'ятовування функцій крісла.

Положення крісла автоматична програма B.

Положення крісла задано вручну.
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5.1.1. 5.1.1. Користувальницький інтерфейс
При включенні стоматологічний комплекс виконує короткий цикл
самодіагностики, який завершується, коли на дисплеї з'явиться головна
сторінка, що показує ім'я останнього заданого оператора.
З цього моменту можна варіювати деякі настройки стоматологічної
установки, використовуючи просту систему меню (див. схему збоку).
Команди навігації.
• Для входу в меню завдання натисніть з піктограмою
.
• Для входу в різні підміню досить натиснути відповідну кнопку з
піктограмою.
• В меню для зміни будь-якого завдання досить натиснути відповідну
кнопку з піктограмою.
• В меню для зміни задається цифрового значення досить натиснути
кнопки з піктограмою

або

.

• Для виходу з меню досить натиснути кнопку з піктограмою

.

Структура меню призначеного для користувача інтерфейсу.
Меню для користувача інтерфейсу має структуру, наведену на схемі
збоку, і складається з наступних меню:
5.1.1.1. Вибір оператора.
5.1.1.2. ЗАГАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ.
5.1.1.2.1. ЗАВДАННЯ СИСТЕМ ГІГІЄНИ.
5.1.1.2.1.1. Завдання циклу дезінфекції BIOSTER.
5.1.1.2.1.2. Завдання циклу FLUSHING.
5.1.1.2.1.3. Спорожнення бачка системи W.H.E.
5.1.1.2.2. ЗАВДАННЯ ГІДРОБЛОКУ.
5.1.1.2.2.1. Завдання подачі води в плювальницю.
5.1.1.2.2.2. Завдання подачі води в склянку.
5.1.1.2.2.3. Управління переміщеннями плювальниці.
5.1.1.2.3. ЗАВДАННЯ НІЖНОГО БЛОКУ УПРАВЛІННЯ.
5.1.1.2.4. ЗАВДАННЯ БЕЗТІНЬОВОЇ ЛАМПИ.
5.1.1.2.5.
РЕГУЛЮВАННЯ/
БЛОКУВАННЯ
ГАЛЬМА
ПАНТОГРАФІЧНОГО ПЛЕЧА І РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ
ДИСПЛЕЯ.
5.1.1.2.6. НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ І ДАТИ.
5.1.1.2.7. ХРОНОМЕТР.
5.1.1.2.8. ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ ПЕРВАЖНИХ КНОПОК.
5.1.1.2.9. ВВЕДЕННЯ ДАНИХ ОПЕРАТОРА.
5.1.1.2.10. ВИБІР МОВИ.
Повідомлення про помилку.
Під час початкового циклу самодіагностики зуболікарський комплекс
може виявити несправності у внутрішньому обладнанні.
У цьому випадку на дисплеї відображається повідомлення про помилку
(див. параграф 10.), яке залишається до тих пір, поки оператор не
натисне СЕНСОРНИЙ ЕКРАН.
Якщо несправність не є небезпечною, стоматологічний комплекс
продовжує функціонувати.
Режим очікування.
Приблизно після 10 хвилин бездіяльності зуболікарський комплекс
перемикається в режим економії енергії (очікування); цей стан
відображається появою логотипу ANTHOS на дисплеї консолі.
Виконання будь-якої операції знову призводить апаратуру в робочий
стан.
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5.1.1.1. Вибір оператора
Консоль SMART TOUCH зуболікраських комплексів серії A7 PLUS
дозволяє задавати трьох різних операторів.
Для кожного оператора можна встановити такі дані:
• Ім'я оператора (див. параграф 5.1.1.2.1.).
• Регулювання потужності турбінки і скалера.
• 3 режими роботи електричного мікромотора.
• 4 режими роботи для скалера.
• Включення і регулювання фіброоптіки кожного інструменту.
• Поступове або двопозиційне регулювання потужності турбінки і
скалера.
• Автоматичні програми переміщення крісла.
• Параметри конфігурації гідроблоку.
Вибір оператора.
З головного вікна кілька разів натисніть кнопку з піктограмою
доходячи до потрібного оператора.

info

ПРИМІТКА: перехід до іншого оператора відбувається
циклічно.
5.1.1.2 Загальні налаштування
З головного вікна виконайте наступні операції:
• Натисніть кнопку з піктограмою для входу в
ГАЛАШТУВАННЯ, в якому є такі кнопки з піктограмою:

ЗАГАЛЬНІ

ЗАВДАННЯ СИСТЕМ ГІГІЄНИ (тільки при наявності
щонайменше однієї системи гігієни)
ЗАВДАННЯ ГІДРОБЛОКУ
ЗАВДАННЯ НІЖНОГО БЛОКУ УПРАВЛІННЯ
ЗАВДАННЯ БЕЗТІНЬОВОЇ ЛАМПИ
РЕГУЛЮВАННЯ/
БЛОКУВАННЯ
ГАЛЬМА
ПАНТОГРАФІЧНОГО
ПЛЕЧА
І
РЕГУЛЮВАННЯ
ЯСКРАВОСТІ ДИСПЛЕЯ.
НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ І ДАТИ.
ХРОНОМЕТР.
ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ ПЕРВАЖНИХ КНОПОК.
ВВЕДЕННЯ ДАНИХ ОПЕРАТОРА.
ВИБІР МОВИ.
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5.1.1.2.1. Завдання систем гігієни
ПРИМІТКА: це меню є тільки при наявності щонайменше
однієї системи гігієни.
З меню ЗАГАЛЬНІ НАЛАШТЦВАННЯ натисніть кнопку
з
піктограмою для входу в підменю ЗАВДАННЯ СИСТЕМ ГІГІЄНИ, в
якому є такі кнопки з піктограмою:
Завдання циклу дезінфекції BIOSTER (тільки при
наявності системи BIOSTER).
Завдання циклу FLUSHING (тільки при наявності
системи FLUSHING)
Спорожнення

бачка

системи

W.H.E.

(тільки

при

наявності системи W.H.E.).
5.1.1.2.1.1. Завдання циклу дезінфекції BIOSTER
Це завдання - один для всіх операторів.
З меню ЗАВДАННЯ СИСТЕМ ГІГІЄНИ виконайте наступні операції:
• Натисніть кнопку
з піктограмою
«Завдання циклу дезінфекції BIOSTER».

для входу в підменю

ПРИМІТКА: доступ до цього підміню можна отримати
також при натисканні щонайменше на 2 секунди кнопки BIO на
столику асистента.
ПРИМІТКА: Неможливо отримати доступ до цього підміню,
якщо бачок дезінфікуючої рідини знаходиться на резерві (див.
параграф 7.4.), при наявності одного витягнутого інструменту або
якщо система W.H.E. знаходиться в стані помилки. Звуковий сигнал
попередить про неможливість доступу до підміню.
• Задайте час знаходження дезінфікуючої рідини, натискаючи кнопки з
піктограмою

або

.

ПРИМІТКА: можна задавати час від мінімуму 5 хвилин до
максимуму 30 хвилин з інтервалами в 30 секунд.
УВАГА!
Рекомендований час перебування для PEROXY Ag +: 10 хвилин.
Рекомендований час перебування з перекисом водню 3% (10
обсягів): 10 хвилин.
Абсолютно не рекомендується залишати всередині шлангів
перекис водню протягом часу, що перевищує 30 хвилин.
• Зняти інструменти, які ви бажаєте обробляти (на дисплеї з'явиться
відповідна піктограма):
S1: шприц-пістолет на столику лікаря.
A: інструмент в положенні A.
B: інструмент в положенні B.
C: інструмент в положенні C.
D: інструмент в положенні D.
S2: шприц-пістолет на столику асистента.
F: інструмент на столику асистента.
CA: аспіраційні канюлі.
BC: шланг води для заповнення склянки.
ПРИМІТКА: натискаючи кнопку ПОДАЧА ВОДИ У СКЛЯНКУ, можна вибрати/ відмінити вибір дезінфекції шланга води для
заповнення склянки.
ПРИМІТКА: при наявності системи мийки аспіраційних канюль можна вибрати їх мийку шляхом простого їх введення в
спеціальні фітинги
(див. параграф 7.5.).
• Для запуску циклу дезінфекції натисніть кнопку з піктограмою play (див. параграф 7.4.).
ПРИМІТКА: цикл дезінфекції можна запустити також шляхом натискання на короткий час кнопки BIO на столику асистента.
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5.1.1.2.1.2. Завдання
(FLUSHING)

циклу

автоматичного

ополіскування

Це завдання - одне для всіх операторів.
З меню ЗАВДАННЯ СИСТЕМ ГІГІЄНИ виконати наступні операції:
• Натисніть кнопку
з піктограмою для входу в підменю
«Завдання циклу FLUSHING».
ПРИМІТКА: неможливо отримати доступ до цього підміню,
якщо бачок дистильованої води знаходиться на резерві (див. параграф
7.2.). Повідомлення на дисплеї консолі і звуковий сигнал попередять про
неможливість доступу до підменю.
• Задайте тривалість мийки, натискаючи кнопки з піктограмою

або

.
ПРИМІТКА: можна задавати час від мінімуму 1 хвилини до
максимуму 5 хвилин з інтервалами в 1 хвилину.
ПРИМІТКА: для використання бачка дистильованої води
рекомендується не ставити час більш 2 хвилин.
• Зняти інструменти, які ви бажаєте обробляти (на дисплеї з'явиться
відповідна піктограма):
S1: шприц-пістолет на столику лікаря.
A: інструмент в положенні A.
B: інструмент в положенні B.
C: інструмент в положенні C.
D: інструмент в положенні D.
S2: шприц-пістолет на столику асистента.
F: інструмент на столику асистента.
ПРИМІТКА: цикл FLUSHING не запускається, якщо не
обраний щонайменше один інструмент.
• Для запуску циклу FLUSHING натисніть кнопку з піктограмою
(див. параграф 7.6.).
5.1.1.2.1.3. Спорожнення бачка системи W.H.E.
Ця функція дозволяє спорожняти контур води системи W.H.E. (див.
параграф 7.3., якщо зуболікарський комплекс повинен залишатися
вимкненим протягом багатьох днів або якщо необхідно злити воду з
системи.
З меню ЗАВДАННЯ СИСТЕМ ГІГІЄНИ виконати наступні операції:
• Натисніть кнопку
з піктограмою для входу в підменю
«Спорожнення бачка системи W.H.E.».
• Поставте під фонтанчик спеціальну склянку (e), що входить в
комплект обладнання.
• Натисніть кнопку з піктограмою
спорожнення.

для запуску циклу

ПРИМІТКА: цикл спорожнення не запускається, якщо активна
система S.H.S. або якщо система W.H.E. знаходиться в стані помилки.
• По завершенні циклу спорожнення можна вимкнути зуболікарський
комплекс або ж, якщо ви бажаєте відновити роботу, - натиснути кнопку
ESC для скидання системи.

A7 Plus - ПОСІБНИК ДЛЯ КОРИСТУВАЧА
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5.1.1.2.2. Завдання гідроблоку
В меню ЗАГАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ натисніть кнопку
з
піктограмою
для входу в підменю ЗАВДАННЯ ГІДРОБЛОКУ, в
якому є такі кнопки з піктограмою:
Завдання води на плювальницю
Регулювання кількості води для заповнення склянки
Завдання автоматичних переміщень плювальниці
(тільки при механізованої плювальниці)
5.1.1.2.2.1. Завдання води на плювальницю
В меню ЗАВДАННЯ ГІДРОБЛОКУ натисніть кнопку
піктограмою
для входу в підменю «Завдання води
плювальницю», в якому є такі кнопки з піктограмою:
Автоматичний

пристрій

мийки

плювальниці

з
на

з

викликом положення ополіскування для крісла
Автоматичний

пристрій

мийки

плювальниці

з

викликом положення ануляції для крісла
Автоматичний

пристрій

мийки

плювальниці

з

поверненням з положення ополіскування для крісла
Автоматична промивка плювальниці з викликом
склянки
Завдання мийки плювальниці з таймером або в
режимі УВІМК./ ВИМК.
35 Тривалість мийки плювальниці (виражена в секундах)
• Для вибору/ скасування вибору функції натисніть відповідну кнопку з
піктограмою.
• Для зміни тривалості мийки плювальниці натисніть кнопки з
піктограмою
або
.
• Для підтвердження вибраних завдань досить вийти з цього підміню,
натискаючи кнопку з піктограмою
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5.1.1.2.2.2. Регулювання кількості води для заповнення склянки
В меню ЗАВДАННЯ ГІДРОБЛОКУ натисніть кнопку з піктограмою
для входу в підменю «Регулювання кількості води для
заповнення склянки», в якому є такі кнопки з піктограмою:
Вибір подачі ХОЛОДНОЇ води в склянку
Вибір подачі ТЕПЛОЇ води в склянку
Вибір подачі ГАРЯЧОЇ води в склянку
Тривалість подачі води в склянку (виражена в секундах)
Автоматичний пристрій подачі води в склянку з викликом
положення ополіскування
Підключення/ відключення датчика присутності склянки
Автоматичний пристрій зменшення тиску в бачку для
дистильованої води з викликом положення ануляції крісла
• Для вибору/ скасування вибору функції натисніть відповідну кнопку з
піктограмою.
• Для зміни тривалості подачі води в склянку натисніть кнопки з
піктограмою

або

.

ПРИМІТКА: час заповнення склянки може здаватися від
мінімуму в 1 секунду до максимуму в 10 секунд з інтервалами в 0,1
секунду.
• Для підтвердження обраних завдань досить вийти з цього підміню,
натискаючи кнопку з піктограмою ESC.
5.1.1.2.2.3. Завдання автоматичних переміщень плювальниці
В меню ЗАВДАННЯ ГІДРОБЛОКУ натисніть кнопку
з
піктограмою
для входу в підменю «Завдання автоматичних
переміщень плювальниці», в якому є такі кнопки з піктограмою:
Автоматичний пристрій повороту плювальниці
викликом положення ополіскування для крісла
Автоматичний пристрій повороту плювальниці
викликом положення ануляції для крісла
Автоматичний пристрій повороту плювальниці
викликом автоматичної програми крісла

з
з
з

• Для вибору/ скасування вибору функції натисніть відповідну кнопку з
піктограмою.
• Для підтвердження вибраних завдань досить вийти з цього підміню,
натискаючи кнопку з піктограмою
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5.1.1.2.3. Завдання ніжного блоку управління
В

меню

ЗАГАЛЬНІ

НАЛАШТУВАННЯ

натисніть

кнопку

з

піктограмою
для входу в підменю ЗАВДАННЯ НІЖНОГО
БЛОКУ УПРАВЛІННЯ, в якому є такі піктограми:
Піктограма сигналізації підключення з'єднувальним кабелем
(тільки при бездротовому ніжному блоці управління
Піктограма сигналізації стану бездротового підключення
(тільки при бездротовому ніжному блоці управління)
Піктограма сигналізації відсотка зарядки акумулятора
(тільки при бездротовому ніжному блоці управління)
Завдання роботи важеля ніжного блоку управління
ПРИМІТКА: перші 3 піктограми служать тільки для
сигналізації, а четверта дозволяє вибирати/ скасовувати вибір типу
функціонування верхнього важеля ніжного блоку управління (див.
параграф 5.2.). Це завдання - одне для всіх операторів.
• Для вибору/ скасування вибору типу роботи важеля ніжного блоку
управління досить натиснути відповідну кнопку з піктограмою
:
Важіль управляє переміщеннями крісла вручну (за
замовчуванням).
Важіль управляє наступними функціями:
команда УВІМК./ ВИМК. зміна напрямку обертання
мікромотора, підключення функції ENDO скалера,
підключення функції MIRROR телекамери.
команда УВІМК./ ВИМК. підключення шлангового насоса.
команда УВІМК./ ВИМК. включення безтіньовий лампи.
заміна пам'яті інструменту.
• Для підтвердження обраних завдань досить вийти з цього підміню,
натискаючи кнопку з піктограмою

.

5.1.1.2.4. Завдання безтіньової лампи
В

меню

ЗАГАЛЬНІ

НАЛАШТУВАННЯ

натисніть

кнопку

з

піктограмою
для входу в підменю ЗАВДАННЯ БЕЗТІНЬОВОЇ
ЛАМПИ, в якому є такі кнопки з піктограмою:
Автоматичний пристрій вимкнення лампи з викликом
положення ополіскування для крісла
Автоматичний пристрій вимкнення лампи з викликом
положення ануляції для крісла
Автоматичний пристрій зниження сили світла лампи з
витяганням інструменту лампи полімеризації (тільки при
світлодіодній лампі VENUS PLUS -L)
ПРИМІТКА: при включеному автоматичному пристрої
вимикання для повторного включення безтіньової лампи досить
викликати будь-який рух крісла.
ПРИМІТКА: При підключеному автоматичному пристрої
зниження сили світла для повторної активації заданої сили світла
достатньо повернути інструмент лампи полімеризації в його гніздо.
• Для вибору/ скасування вибору автоматичного пристрою натисніть
відповідну кнопку з піктограмою.
• Для підтвердження вибраних завдань досить вийти з цього підміню,
натискаючи кнопку з піктограмою
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5.1.1.2.5. Регулювання/ блокування гальма пантографічного плеча і
регулювання яскравості дисплея
Ці налаштування - одні для всіх операторів.
В меню ЗАГАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ

натисніть

кнопку

з

піктограмою
для входу в підменю РЕГУЛЮВАННЯ/
БЛОКУВАННЯ
ГАЛЬМА
ПАНТОГРАФІЧНОГО
ПЛЕЧА
І
РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ ДИСПЛЕЯ, в якому є такі кнопки з
піктограмою:
Підключення/ відключення розблокування гальма
пантографічного плеча
Підключення/
відключення
звукового
сигналу
натискання на дисплей
Підключення/ відключення рухів крісла
Регулювання чутливості гальма
Регулювання яскравості дисплея

• Для підключення або відключення розблокування гальма
пантографічного плеча натисніть відповідну кнопку з піктограмою.
ПРИМІТКА: стан гальма, що не розблоковується,
сигналізується спеціальною піктограмою на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ
(див. параграф 5.1.).
УВАГА!
Для підвищення безпеки роботи ця операція обов'язкова при
використанні зовнішнього електроскальпелю.
• Для підключення або відключення звукового сигналу при кожному
натисканні СЕНСОРНОГО ЕКРАНУ.
• Для підключення або відключення рухів крісла натисніть відповідну
кнопку з піктограмою.
ПРИМІТКА: заблокований статус крісла сигналізується
спеціальною піктограмою на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ (див. параграф
5.1.).
УВАГА!
Для підвищення безпеки роботи ця операція обов'язкова при
використанні зовнішнього електроскальпелю.
• Для регулювання чутливості підключення гальма натисніть відповідні
кнопки з піктограмою
або
.
ПРИМІТКА: можна задавати значення від 1 до 5.
• Для регулювання яскравості дисплея натисніть відповідні кнопки з
піктограмою

або

.

ПРИМІТКА: можна задавати значення від 1 до 10.
• Для підтвердження обраних завдань досить вийти з цього підміню,
натискаючи кнопку з піктограмою

.

5.1.1.2.6. Налаштування часу і дати
Це завдання - одне для всіх операторів.
В меню ЗАГАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ

натисніть

кнопку

з

піктограмою для входу в підменю НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ І
ДАТИ.
• Для зміни відображених даних натисніть відповідні кнопки з
піктограмою
або
.
• Для підтвердження обраних завдань досить вийти з цього підміню,
натискаючи кнопку з піктограмою

.
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5.1.1.2.7. Хронометр
Це завдання - одне для всіх операторів.
В меню ЗАГАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ

натисніть

кнопку

з

піктограмою
для входу в підменю ХРОНОМЕТР.
• Для зміни відображених даних натисніть відповідні кнопки з
піктограмою

або

.

ПРИМІТКА: час можна задавати від 00:00:00 до 10:59:59.
• Після завдання часу натисніть кнопку з піктограмою
включення зворотного відліку.

для

ПРИМІТКА: тепер можна вийти з цього меню, натискаючи
кнопку з піктограмою
, без переривання зворотного відліку.
• Для переривання зворотного відліку натисніть кнопку з піктограмою
ПРИМІТКА: тепер, при натисканні кнопки з піктограмою
можна повернути хронометр до останнього заданого часу.
• Після закінчення заданого часу зуболікарський комплекс подає
переривчастий сигнал і на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ знову з'явиться
меню ХРОНОМЕТР.
Для переривання переривчастого сигналу натисніть кнопку з
піктограмою або будь-яку кнопку на консолі

.

ПРИМІТКА: останній заданий час залишається записаним в
пам'ять.
5.1.1.2.8. Персоналізація бажаних кнопок
Це підміню дозволяє вибирати функцію для призначення трьом нижнім
піктограм на головному екрані.
Це завдання - одне для всіх операторів.
В меню ЗАГАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ натисніть кнопку з
піктограмою для входу в підменю
ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ
ПЕРЕВАЖНИХ КНОПОК, в якому відображаються 3 змінюваних
положення з піктограмами заданих на цей момент функцій.
• Щоб змінити функцію для певного положення досить натиснути
відповідні кнопки з піктограмою
• Можна задати наступні функції:

або

.

Завдання циклу дезінфекції BIOSTER (тільки положення P1)
Завдання циклу автоматичного ополіскування (FLUSHING) (тільки положення P1)
Спорожнення бачка системи W.H.E. (Тільки положення P1)
Завдання гідроблоку
Завдання ніжного блоку управління
Завдання безтіньової лампи
Регулювання/ блокування гальма пантографічного плеча і регулювання яскравості дисплея
Налаштування часу і дати
Хронометр
Вибір мови
Вибір/ відміна вибору незалежної подачі води
• Для підтвердження обраних завдань досить вийти з цього підміню,
натискаючи кнопку з піктограмою
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5.1.1.2.9. Введення даних оператора
В

меню

ЗАГАЛЬНІ

піктограмою
ОПЕРАТОРА.

НАЛАШТУВАННЯ

натисніть

кнопку

з

для входу в підменю ВВЕДЕННЯ ДАНИХ

ПРИМІТКА: змінені дані оператора завжди відносяться до
оператора, заданого в головному вікні.
• Щоб ввести текст, натисніть кнопки з різними літерами (макс. 20
знаків).
• Для введення великих літер натисніть кнопку з піктограмою
.
• Для введення цифр або спеціальних знаків натисніть кнопку з
піктограмою
.
• Для стирання можливих помилок натисніть кнопку з піктограмою
виконуючи витирання зліва направо.
• Після введення тексту натисніть кнопку з піктограмою
виходу з підменю з автоматичним збереженням.

для

5.1.1.2.10. Вибір мови
Це завдання - одне для всіх операторів.
В меню ЗАГАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ

натисніть

кнопку

з

піктограмою
для входу в підменю ВИБІР МОВИ.
• Щоб змінити мову натисніть кнопку з відповідним прапором.
• Для підтвердження обраних налаштуваннь досить вийти з цього
підміню, натискаючи кнопку з піктограмою
5.1.2. Програмування «Положення
«Автоматичного повернення» крісла

.
для

Ополіскування»

і

Ця установка залежить від оператора.
З головного вікна виконати наступні операції:
• Відрегулювати крісло в потрібному положенні за допомогою кнопок
ручного переміщення.
ПРИМІТКА: можна записати в пам'ять також положення
плювальниці, якщо вона механізована.
• Підключіть режим запису в пам'ять, натискаючи кнопку ПАМ'ЯТЬ
мінімум на 2 секунди.
Про підключення режиму записування сигналізує короткий звуковий
сигнал і спеціальна піктограма (A) на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ.
ПРИМІТКА: для виходу з режиму записування без виконання
змін досить знову натиснути кнопку ПАМ'ЯТЬ (ПАМ'ЯТЬ) мінімум на
2 секунди.
• Натиснути кнопки «Автоматичне повернення» або «Положення для
ополіскування» для призначення цього положення кнопці.
Поява на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ піктограми (B) для обраної
програми підтверджує, що стався запис в пам'ять.
ПРИМІТКА: кнопка «Положення для ополіскування» призводить
спинку і сидіння в положення ополіскування.
При повторному натисканні кнопки «Положення для ополіскування»
спинка і сидіння повертаються в попереднє положення.
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5.1.3. Програмування положень A, B, C і D крісла
Ця установка залежить від оператора. З головного вікна виконати
наступні операції:
• Відрегулювати крісло в потрібному положенні за допомогою кнопок
ручного переміщення.
• Підключіть режим запису в пам'ять, натискаючи кнопку ПАМ'ЯТЬ
мінімум на 2 секунди.
ПРИМІТКА: про підключення режиму записування сигналізує
короткий звуковий сигнал і спеціальна піктограма (A) на
СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ.
• Натиснути кнопки A, B, C або D для присвоєння положення кнопці
(напр., C).
ПРИМІТКА: поява на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ піктограми (B)
для обраної програми (напр., C), підтверджує, що стався запис в
пам'ять.
ПРИМІТКА: для виклику запрограмованого положення досить
короткочасно натиснути кнопку, в якій це положення було раніше
записано в пам'ять.
5.1.4. Аварійна кнопка
Ця кнопка може бути використана в екстрених випадках, щоб привести
пацієнта в положення Тренделенбурга.
ПРИМІТКА: положення Тренделенбурга вже встановлено і не
може бути змінено.
5.1.5. Кнопка блокування екрану SMART TOUCH
Ця кнопка дозволяє підключати/ відключати СЕНСОРНИЙ ЕКРАН для
виконання операцій очищення консолі.
ПРИМІТКА: заблокований стан екрану сигналізує спеціальним
повідомленням на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ.
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5.2. Ніжний блок керування
Ніжний блок керування може бути 3 типів:
1 «Багатофункціональний» ніжний блок управління
2 «Натискний» ніжний блок управління
3 Ніжний блок керування «Power Pedal»
ПРИМІТКА: «багатофункціональний» і «натискний» ніжні
блоки управління можуть поставлятися також в БЕЗДРОТОВОМУ
варіанті.
5.2.1. «Багатофункціональний» ніжний блок управління
Опис вузлів.
1 Рукоятка.
2 Важіль управління.
3 Кнопка управління рухами крісла.
4 Кнопка Chip-air/ Приведення крісла в положення для ополіскування.
5 Кнопка Система Чистої Води/ Автоматичне повернення крісла.
6 СВІТЛОДІОД (неактивний).
7 СВІТЛОДІОД, який вказує на зарядку акумулятора (тільки
БЕЗПРОВІДНИЙ варіант).
Важіль управління рухами крісла (3).
При витягнутому інструменті
• Вмикає інструмент.
• Регулює кількість обертів обертаючих інструментів.
• Вправо: функціонування зі спреєм (якщо обраний інструмент їм
оснащений).
ПРИМІТКА:
по
завершенню
роботи
автоматично
включається продування стисненим повітрям, щоб видалити можливу
залишкову краплю рідини в трубках спреїв.
• Вліво: функціонування без спрею.
При інструментах в стандартному положенні.
• Кінцевий вимикач вправо: автоматичне повернення крісла.
• Кінцевий вимикач вліво: приведення крісла в положення для
ополіскування.
ПРИМІТКА: коли важіль вдруге встановлюється в лівий
кінцевий вимикач, це призводить крісло в робоче положення.
УВАГА!
Ці функції для крісла активуються, утримуючи положення
кінцевого вимикача протягом як мінімум 2 секунд.
Важіль управління рухами крісла (3).
Контролює наступні рухи:
Підйом сидіння крісла.
Підйом спинки крісла.
Опускання сидіння крісла.
Опускання спинки крісла.

Для переривання руху, відпустіть кнопку.
ПРИМІТКА: коли інструмент витягнутий і приведений в дію
важіль ніжного блоку управління, всі органи управління рухом крісла
заблоковані.
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Функціонування лівої клавіші (4).
• Тривале натискання (не менше 2 секунд) клавіші при витягнутому
інструменті:
Кнопка Chip-air: направляє струмінь повітря до Турбінки або до
Мікромотору.
Подача повітря відбувається при натисканні клавіші; подача струменя
повітря переривається при відпусканні клавіші.
• Тривале натисканні (не менше 2 секунд) клавіші при інструментах в
стандартному положенні:
Активація програми приведення крісла в «Положення для
ополіскування».
ПРИМІТКА: при другому натисканні клавіші, крісло знову приводиться в робоче положення.
Функціонування правої клавіші (5).
• Тривале натискання (не менше 2 секунд) клавіші при витягнутому інструменті:
Кнопка Система Чистої Води (Water Clean System): посилає струмінь проточної води до інструментів, таких як Турбінка, Мікромотор і
Скалер, для ополіскування трубок спреїв.
Подача води відбувається при натисканні клавіші; при відпусканні клавіші, струмінь води переривається і автоматично включається
продування стисненим повітрям, щоб видалити можливу залишкову краплю рідини в трубках спреїв.
• Тривале натискання (не менше 2 секунд) клавіші при інструменті в стандартному положенні:
Активація програми «Автоматичне повернення крісла».
БЕЗПРОВІДНИЙ варіант.
Цей ніжний блок управління може поставлятися також в бездротовому варіанті (дивіться параграф 5.2.4).
Захист від просочування рідин.
Ніжний блок керування захищений від проникнення рідин. Ступінь захисту: IPX1.
Чистка.
Очищайте ніжний блок управління відповідним засобом (дивіться
параграф 1.4).
ПРИМІТКА: у разі якщо ніжна педаль управління ковзає по
підлозі, сухою ганчіркою очистіть від пилу, що перешкоджає ковзанню,
гумовий килимок, розташований під основою.
5.2.2. «Натискний» ніжний блок управління
Опис частин.
1 Рукоятка.
2 Важіль управління.
3 Кнопка управління рухами крісла.
4 Кнопка Chip-air/ Приведення крісла в положення для ополіскування.
5 Кнопка Система Чистої Води/ Автоматичне повернення крісла.
6 СВІТЛОДІОД, який вказує на функціонування зі спреєм.
7 СВІТЛОДІОД, який вказує на зарядку акумулятора (тільки
БЕЗПРОВІДНИЙ варіант).
Важіль управління (2).
Функціонування:
• Зняти інструмент.
• Активувати інструмент, натиснувши педаль (a).
• Відрегулювати число обертів/ потужність інструменту, впливаючи на
важіль управління:
- подаючи його вправо, відбувається збільшення;
- подаючи його вліво, відбувається зменшення.
ПРИМІТКА: важіль управління регулює швидкість/ потужність інструменту від мінімуму до максимуму, встановленого на
столику лікаря.
• Щоб перервати функціонування інструменту, досить відпустити педаль (a).
ПРИМІТКА: при активному спреї по завершенні роботи автоматично включається продування повітрям для видалення
можливої залишкової краплі рідини в трубках.
УВАГА!
Увімкнення і вимкнення подачі спрею до інструментів відбувається натисканням клавіш (4) або (5).
Короткий звуковий сигнал попереджає про здійснення комутації.
Світлодіод (6), що горить, сигналізує про функціонування із спреєм.
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Важіль управління рухами крісла (3).
Контролює наступні рухи:
Підйом сидіння крісла.
Підйом спинки крісла.
Опускання сидіння крісла.
Опускання спинки крісла.

Щоб перервати рух, відпустіть кнопку.
ПРИМІТКА: всі органи управління рухом крісла заблоковані,
коли інструмент витягнутий і приведений в дію важіль ніжного блоку
управління.
Функціонування лівої клавіші (4).
Функціонування:
• Тривале натискання (не менше 2 секунд) клавіші при інструментах в
стандартному положенні:
Активація програми приведення крісла в «Положення для
ополіскування».
ПРИМІТКА: при другому натисканні клавіші крісло знову
приводиться в робоче положення.
• Тривале натискання (не менше 2 секунд) клавіші при витягнутому
інструменті:
Кнопка Chip-air: направляє струмінь повітря до Турбінки або до Мікромотору.
Подача повітря відбувається при натисканні клавіші; подача струменя повітря переривається при відпусканні клавіші.
ПРИМІТКА: ця команда виконується тільки коли турбінка і мікромотор знаходяться в робочому положенні.
• Короткочасне натискання клавіші при витягнутому інструменті:
Увімкнення або вимкнення подачі спрею до інструментів.
УВАГА!
Короткий звуковий сигнал попереджає про виконання комутації.
Світлодіод (6), що горить, сигналізує про функціонування зі
спреєм.
Функціонування правої клавіші (5).
Функціонування:
• Тривале натискання (не менше 2 секунд) клавіші при інструментах в
стандартному положенні:
Активація програми «Автоматичне повернення крісла».
• Тривале натискання (не менше 2 секунд) клавіші при витягнутому інструменті:
Кнопка Система Чистої Води (Water Clean System): посилає струмінь проточної води до інструментів, таких як Турбінка, Мікромотор і
Скалер, для ополіскування трубок спреїв.
Подача води відбувається при натисканні клавіші (4); при відпусканні клавіші струмінь води переривається і автоматично включається
продування повітрям для видалення можливої залишкової краплі рідини в трубках спреїв.
• Короткочасне натискання клавіші при витягнутому інструменті:
Увімкнення або вимкнення подачі спреїв до інструментів.
УВАГА!
Короткий звуковий сигнал попереджає про виконання комутації.
Світлодіод (6), що горить, сигналізує про функціонування зі спреєм.
БЕЗПРОВІДНИЙ варіант.
Цей ніжний блок управління може поставлятися також в БЕЗДРОТОВОМУ варіанті (дивіться параграф 5.2.4).
Захист від просочування рідин.
Ніжний блок керування захищений від проникнення рідин.
Ступінь захисту: IPX1.
Чистка.
Очищайте ніжний блок управління відповідним засобом (дивіться параграф 1.4).
ПРИМІТКА: у разі якщо ніжний блок управління ковзає по підлозі, сухою ганчіркою очистіть від пилу, що перешкоджає
ковзанню, гумовий килимок, розташований під основою.
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5.2.3. Ніжний блок керування «Power Pedal»
Опис вузлів.
1 Рукоятка.
2 Педаль управління.
3 Кнопка управління рухами крісла.
4 Кнопка Chip-air або увімкнення/ вимкнення функції спрею до
інструментів.
5 Кнопка Система Чистої Води або увімкнення/ вимкнення функції
спрею до інструментів.
6 Активація положення ополіскування пацієнта або виклик програми
«B».
7 Активація автоматичного повернення крісла або виклик програми
«A».
8 СВІТЛОДІОД, який вказує на функціонування зі спреєм.
Функціонування педалі управління (2).
• При витягнутих інструментах
- При натисканні педалі (a) інструмент включається.
Можна регулювати число обертів (або потужність) інструменту,
змінюючи тиск на педаль.
ПРИМІТКА: педаль регулює швидкість/ потужність
інструменту від мінімуму до максимуму, встановленого на столику
лікаря.
- Щоб перервати роботу інструменту, досить відпустити педаль.
ПРИМІТКА: при активному спреї по завершенні роботи
автоматично включається продування повітрям для видалення
можливої залишкової краплі рідини в трубках.
• При інструментах в стандартному положенні
Натиснення педалі управління негайно блокує будь-який автоматичний
рух крісла.
Функціонування важеля управління рухами крісла (3).
Контролює наступні рухи:
• Підйом сидіння крісла.
• Підйом спинки крісла.
• Опускання сидіння крісла.
• Опускання спинки крісла.
Щоб перервати рух, відпустіть кнопку.
ПРИМІТКА: всі органи управління рухом крісла заблоковані,
коли працює інструмент або приведена в дію система BIOSTER.
Функціонування лівої клавіші (4).
• Тривале натискання (не менше 2 секунд) клавіші при витягнутому
інструменті:
Кнопка Chip-air: направляє струмінь повітря до Турбінки або до
Мікромотору.
Подача повітря відбувається при натисканні клавіші; подача струменя
повітря переривається при віпусканні клавіші.
• Короткочасне натискання клавіші при витягнутому інструменті:
Увімкнення або вимкнення подачі спрею до інструменту.
УВАГА!
Короткий звуковий сигнал попереджає про виконання комутації.
Світлодіод (8), що горить, сигналізує про функціонування зі спреєм.
Функціонування правої клавіші (5).
• Тривале натискання (не менше 2 секунд) клавіші при витягнутому інструменті:
Кнопка Система Чистої Води (Water Clean System): посилає струмінь проточної води до інструментів, таким як Турбінка, Мікромотор і
Скалер, для ополіскування трубок спреїв. Подача води відбувається при натисканні клавіші (5); при відпусканні клавіші струмінь води
переривається і автоматично включається продування повітрям для видалення можливої залишкової краплі рідини в трубках спреїв.
• Короткочасне натискання клавіші при витягнутому інструменті:
Увімкнення або вимкнення подачі спрею до інструменту.
УВАГА!
Короткий звуковий сигнал попереджає про виконання комутації.
Світлодіоди (8), що горять, сигналізують про функціонування зі спреєм.
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Функціонування правого важеля (6).
ПРИМІТКА: важіль функціонує, тільки коли інструменти
знаходяться в стандартному положенні.
З міркувань безпеки обрана команда активується тільки за допомогою
короткочасного натискання важеля і подальшого відпускання.
• Опускання важеля вниз:
Активація програми «Автоматичне повернення крісла» (RA).
• Підйом важеля вгору:
Активація програми «B» крісла.
Функціонування лівого важеля (7).
ПРИМІТКА: важіль функціонує, тільки коли інструменти
знаходяться в стандартному положенні.
З міркувань безпеки обрана команда активується тільки за допомогою
короткочасного натискання важеля і подальшого відпускання.
• Опускання важеля вниз:
Активація програми приведення крісла в «Положення для
ополіскування».
ПРИМІТКА: друге натиснення важеля знову призводить крісло
в робоче положення
• Підйом важеля вгору:
Активація програми «A» крісла.
Захист від просочування рідин.
Ніжний блок керування захищений від проникнення рідин. Ступінь
захисту: IPX1.
Чистка.
Очищайте ніжний блок управління відповідним засобом (дивіться
параграф 1.4).
ПРИМІТКА: у разі якщо ніжна педаль ковзає по підлозі,
вологою ганчіркою очистіть від пилу, що перешкоджає ковзанню,
гумовий килимок, розташований під основою.
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5.2.4. Ніжний блок керування в БЕЗДРОТОВОМУ варіанті
«Багатофункціональний» і «натискний» ніжні блоки управління можуть поставлятися також в БЕЗДРОТОВОМУ варіанті. Ніжний блок
керування в БЕЗДРОТОВОМУ варіанті містить передавальний модуль ZIGBEE (сертифікований для Європи, Канади та США).
Попередження щодо застосування.
УВАГА!
• Слід уникати розміщення ніжного блоку управління в БЕЗДРОТОВОМУ варіанті поруч з іншими джерелами РЧ, наприклад,
платами бездротової локальної мережи, іншими радіопристроями, побутовими пристроями на РЧ, мікрохвильовими печами.
Відстань від мікрохвильових печей повинна становити не менше 2 метрів, у всіх інших випадках допускається 1 метр.
• Незважаючи на те, що електромагнітне поле, що випромінюється ніжним блоком управління, дуже мале, рекомендується НЕ
використовувати цей блок поруч з пристроями для підтримки життєдіяльності (напр., електрокардіостимуляторами) і
акустичними протезами. Перед використанням будь-якого електронного пристрою в медичних установах необхідно завжди
перевіряти, що програма сумісна з іншими присутніми пристроями.
• Для зарядки акумулятора ніжного блоку управління в БЕЗДРОТОВОМУ варіанті використовувати виключно зуболікарський
комплекс.
• Внутрішній акумулятор повинен заміняти тільки кваліфікований фахівець.
Попередження для першого застосування.
Перед першим застосуванням рекомендується виконати повний цикл зарядки акумулятора ніжного блоку управління.
Функціонування БЕЗДРОТОВОГО ніжного блоку управління.
Функціонування ніжного блоку управління в бездротовому варіанті ідентично функціонуванню блоку управління з провідним з'єднанням,
тому звертайтеся до наведених вище параграфів, звертаючи увагу на вказівку моделі.
БЕЗПРОВІДНИЙ ніжний блок управління додатково має спеціальний світлодіод (7), що сигналізує про зарядку акумулятора і статус
зв'язку з зуболікарським комплексом.
Сигнали світлодіодів (7).
Колір світлодіоду сигналізує про статус зарядки акумулятора, а тип блимання – про статус зв'язку з зуболікарським комплексом.
Зарядка акумулятора:
колір
опис
опис
(кабель від’єднаний)
(кабель під’єднаний)
ЗЕЛЕНИЙ
акумулятор заряджений (> 75%)
Акумулятор заряджений
ЖОВТИЙ
Акумулятор заряджений (<50%)
Зарядка акумулятора
ЧЕРВОНИЙ
Акумулятор повинен підзаряджатися (<25%) Помилка зарядки акумулятора
Зуболікарський комплекс вимкнений або
Вимкнений
Акумулятор розряджений
несправний ніжний блок управління
Статус зв'язку:
блимання
опис
Повільне
Підключення активне в бездротовому режимі
Швидке
Підключення активне з увімкенним кабелем підзарядки
Подвійне
Пошук підключення
Горить, не
Помилка зв'язку
блимаючи
ПРИМІТКА: ця інформація відображається і на СЕНСОРНОМУ
ЕКРАНІ спеціальними піктограмами (A) або (B) (див. параграф 5.1.) або
в спеціальному меню управління ніжним блоком управління (див.
параграф 5.1.1.2.3.).
Характеристики акумулятора.
Ніжний блок керування в БЕЗДРОТОВОМУ варіанті має зарядний літійполімерний акумулятор (Li-Poly, 3.7 В, 5200 мА год типу Guangzhou
Markyn Battery Co. Модель 9051109).
Ємність акумулятора забезпечує автономність приб. 2 місяці (при роботі
без перерви 8 годин на день). Така автономність забезпечується при
абсолютно працездатному повністю зарядженому акумуляторі.
Ефективність акумулятора знижується у міру його старіння. За оцінками,
після 500 циклів повної зарядки ефективність знижується до 60%. Але і в
цьому стані акумулятор повинен гарантувати автономність приб. 1
місяць.
ПРИМІТКА: коли ефективність акумулятора знизиться
настільки, що буде недостатньою для підтримки денного робочого
ритму, доручіть його заміну фахівцю (фірмова запчастина код
97901336).
УВАГА!
Не намагайтеся замінити акумулятор самостійно.
Обмеження гарантії акумулятора.
На акумулятор, що знаходиться всередині ніжного блоку управління, дається гарантія на 6 місяців з дати монтажу.
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Зарядка акумулятора.
При необхідності слід виконати зарядку акумуляторів БЕЗДРОТОВОГО
ніжного блоку управління.
Виконайте наступні операції:
• Відкрийте захисну стулку роз'єму в задній частині ніжного блоку
управління і підключіть кабель зарядки.
• Підключіть інший кінець кабелю зарядки до зуболікарському комплексу
(дивіться малюнок).
Тепер ніжний блок управління знаходиться на етапі зарядки акумулятора
(включений ЖОВТИЙ сигнальний світлодіод), залишаючись при цьому
повністю функціональним.
ПРИМІТКА: повна зарядка акумулятора забезпечується за приб.
6 годин.
УВАГА!
Для зарядки акумулятора ніжного блоку управління в
БЕЗДРОТОВОМУ
варіанті
використовувати
виключно
зуболікарський комплекс.
Природне розрядження акумулятора.
При невикористанні протягом тривалого часу акумулятор може повільно
розряджатися.
Після тривалих простоїв перед застосуванням рекомендується завжди
виконувати повний цикл зарядки.
Техобслуговування і утилізація
Ніжний блок керування в БЕЗДРОТОВОМУ варіанті не містить частин,
які можуть ремонтуватися експлуатаційником.
При несправності не намагайтеся виконувати ремонт, звертайтеся
безпосередньо до Виробника або місцевого дистриб'ютора за
телефонами, наведеними в гарантійному талоні.
Внутрішній акумулятор в кінці терміну служби повинен замінятися
кваліфікованим фахівцем в Сервісному центрі.
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5.3. Шприц-пістолет
Опис інструменту.
a Носик.
b Рукоятка.
c Кнопка демонтажу шприца-пістолета.
d Кнопка повітря.
e Кнопка води.
f Перемикач тепла/ холодна температура (тільки в 6-функціональному
шприці-пістолеті).
g Світлодіод індикації тепла/ холодна температура (тільки в 6функціональному шприці-пістолеті).
Технічні характеристики.
• Параметри часу роботи:
- шприц-пістолет 3F: безперервне функціонування,
- шприц-пістолет 6F: робота 5 секунд, пауза 10 секунд.
• Живлення:
- шприц-пістолет 6F (моделі CEFLA): 24 В зм. струму; 50/ 60 Гц; 2 A;
50 Вт.
• Класифікація за стандартом EN 60601-1:
- шприц-пістолет 6F (моделі CEFLA): КЛАС II, тип B.
• Монтажна схема: див. посібник з установки (див. параграф 11.).
Застосування.
• Привести інструмент в робоче положення.
ПРИМІТКА: На активацію інструменту вкаже поява на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ відповідного екрану управління.
• Кнопка [e] = вода;
Кнопка [d] = повітря;
Кнопка [e + d] = спрей.
• Шприц-пістолет 6F, функціонування з гарячими водою, повітрям і
спреєм: поверніть перемикач [f] за годинниковою стрілкою (світлодіод
g горить).
• Шприц-пістолет 6F, функціонування з холодними водою, повітрям і
спреєм: поверніть перемикач [f] проти годинникової стрілки (світлодіод
g вимкнений).
• На СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ є такі кнопки з піктограмою:
Увімкнення/ вимкнення фіброоптики (тільки зі шприцомпістолетом 6F-L)
Вибір/ відміна вибору незалежної подачі води (тільки з
системою S.H.S.)
Відображення рядка загальних піктограм функціонування
(див. параграф 5.1).
Регулювання сили світла фіброоптіки.
• Для регулювання сили світла фіброоптіки слід натиснути (не менше, ніж на 2 секунди) кнопку з піктограмою
• Відрегулюйте рівень інтенсивності світла кнопками з піктограмою

або

.

ПРИМІТКА: можна задавати значення від 1 до 16.
• Для підтвердження обраної сили світла достатньо вийти з цього підміню, натискаючи кнопку з піктограмою

.

ПРИМІТКА: через 30 секунд фіброоптика вимикається автоматично.
Демонтаж рукоятки.
• Носик (a) пригвинчений до рукоятки (b).
• Для зняття рукоятки з корпусу шприца-пістолета повернути перемикач проти годинникової стрілки (світлодіод g не горить) і натиснути
кнопку [c].
Знімний шнур шприца-пістолета.
Шприц-пістолет оснащений знімним шнуром для полегшення роботи з очистки (див. параграф 5.).
Чистка.
Одноразова м'яка паперова серветка, зволожена очисними/ дезінфікуючими засобами.
УВАГА!
• Не занурюйте шприц-пістолет в дезінфікуючі або чистячі рідини.
• Не рекомендовані продукти: абразивні продукти і/ або продукти, що містять ацетон, хлор і гіпохлорид натрію.
Стерилізація.
Рукоятка і носик шприца-пістолета: автоклав на водяній парі 135 °C (2 бар) з дотриманням інструкцій на апаратурі.
ПРИМІТКА: перед стерилізацією помістіть в пакет.
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5.4. Турбінка
Підключення наконечника і заміна бору.
Керуйтеся спеціальними інструкціями, прикладеними до наконечника.
Застосування.
УВАГА!
Дотримуйтесь також інструкції, пов'язані з відповідними
турбінками.
• Час роботи: робота 5 хв., відпочинок 5 хв.
• Кран (f), регулює кількість води в спреї.
• Кран (e) регулює кількість повітря в спреї для всіх інструментів.
• Привести інструмент в робоче положення.
ПРИМІТКА: На активацію інструменту вкаже поява на
СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ відповідного екрану управління.
• На СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ є такі кнопки з піктограмою:
Збільшення значення, що задається
Зменшення значення, що задається
Вибір режиму обертання турбіни
Увімкнення/ вимкнення фіброоптики
Вибір/ відміна вибору незалежної подачі води (тільки з
системою S.H.S.)
Підключення та вибір типу спрею, що подається
інструментом
Відображення

рядка

загальних

піктограм

функціонування (див. параграф 5.1).
Швидкий вибір 1% режиму максимального обертання
турбінки
Швидкий вибір 50% режиму максимального обертання
турбінки
Швидкий вибір 100% режиму максимального обертання
турбінки
Підключення/ завдання шлангового насосу (тільки при
наявності)
• Для підключення інструменту натиснути на важіль ніжного блоку управління (див. параграф 5.2.).
ПРИМІТКА: До знімного шнуру турбінки можна підключати також пневматичні мікромотори з 4-ходовим роз'ємом, що
відповідають Стандарту ISO 13294 - Пневматичні двигуни для приведення в дію наконечників.
УВАГА!
Інструмент поставляється в нестерильному стані.
Регулювання сили світла фіброоптіки.
• Для регулювання сили світла фіброоптіки слід натиснути (не менше,
ніж на 2 секунди) кнопку з піктограмою
• Відрегулюйте рівень інтенсивності світла кнопками з піктограмою
або

.

ПРИМІТКА: можна задавати значення від 1 до 16.
• Для підтвердження обраної сили світла достатньо вийти з цього
підміню, натискаючи кнопку з піктограмою
ПРИМІТКА: через 30 секунд фіброоптика вимикається
автоматично.
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Регулювання режиму обертання турбінки.
З інструментом в робочому положенні виберіть режим регулювання
обертання турбінки, натискаючи наступні кнопки з піктограмою:
Лінійна зміна, пропорційне зміщення важеля ніжного блоку
управління
Двопозиційна зміна (УВІМК./ ВИМК.), при якій при активації
важеля ніжного блоку управління створюється максимально
встановлена потужність
На СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ відображається піктограма активного
режиму.
ПРИМІТКА: запам'ятовування заданих даних відбувається
автоматично.
Кнопка подачі спрею до інструменту.
З інструментом в робочому положенні виберіть тип спрею, що
подається інструментом, натискаючи наступні кнопки з піктограмою:
Функціонування зі спреєм вода + повітря
Функціонування тільки з водним спреєм
Функціонування без спрею.
Зміна виконується циклічно при кожному натисканні і на
СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ відображається піктограма активного режиму.
ПРИМІТКА: запам'ятовування заданих даних відбувається
автоматично.
Підключення/ завдання шлангового насосу (тільки при наявності).
Для підключення/ відключення шлангового насосу досить натиснути
відповідну кнопку з піктограмою:
Шланговий насос не підключений
Шланговий насос підключений
ПРИМІТКА: підключення підтверджується
сусідньому осередку значення поданого фізрозчину.

появою

в

Знімний шнур.
Турбінка оснащена знімним шнуром для полегшення роботи з
очищення (див. параграф 5.).
Чистка і техобслуговування.
Керуйтеся спеціальними інструкціями, прикладеними до наконечника.
Для змащення рекомендується використовувати Daily Oil (CEFLA
S.C.).
Стерилізація.
Автоклав на водяній парі 135 °C (2 бар) з дотриманням інструкцій на апаратурі.
УВАГА!
Перед виконанням етапу стерилізації, ознайомтеся зі спеціальними інструкціями з експлуатації, прикладеними до наконечника.
Норми безпеки.
УВАГА!
• Турбінка не повинна запускатися, якщо попередньо було встановлено бор або імітатор бору.
• Кнопка розблокування бору не повинна натискатися під час функціонування!
Тертя між кнопкою і крильчаткою мікромотору перегріває головку і може викликати опіки.
• Внутрішні тканини пацієнта (язик, щока, губи і т.д) повинні бути захищені від контакту з кнопкою за допомогою належних
інструментів (дзеркальця і т.д ....).
• Бори та різні інструменти, закріплені на наконечнику, повинні відповідати Стандарту про Біосумісність ISO 10993.
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5.5. Електричний мікромотор
Приєднання наконечників і заміна бору.
Керуйтеся спеціальними інструкціями, прикладеними до мікромотору і
до різних наконечників.
Застосування.
УВАГА!
Дотримуйтесь також інструкції, що пов'язані з відповідними
моторами.
• Параметри часу функціонування: робота 5 хв., відпочинок 5 хв.
• Кран (f), навпроти інструменту регулює кількість води в спреї.
• Кран (e) регулює кількість повітря в спреї для всіх інструментів.
• Привести інструмент в робоче положення.
ПРИМІТКА: На активацію інструменту вкаже поява на
СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ відповідного екрану управління.
• На СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ є такі основні кнопки:
Збільшення задаються значень
Зменшення задаються значень
Вибір передавальних відносин
Вибір передавальних відносин
Вибір режиму регулювання швидкості
Вибір напрямку обертання мікромотора
Підключення/ відключення попереджувального
сигналу
Завдання передавальних відносин (див. параграф
5.1.)
Увімкнення/ вимкнення фіброоптики
Вибір/ відміна вибору незалежної подачі води
(тільки з системою S.H.S.)

ПРИМІТКА: пояснення функціонування інших представлених
кнопок наводиться в параграфах, присвячених різним режимам
функціонування.
• Для підключення інструменту натиснути на важіль ніжного блоку
управління (див. параграф 5.2.).
Регулювання сили світла фіброоптіки.
• Для регулювання сили світла фіброоптіки слід натиснути (не менше,
ніж на 2 секунди) кнопку з піктограмою .
• Відрегулюйте рівень інтенсивності світла кнопками з піктограмою
або

.

ПРИМІТКА: можна задавати значення від 1 до 16.
• Для підтвердження обраної сили світла достатньо вийти з цього
підміню, натискаючи кнопку з піктограмою

.

ПРИМІТКА: якщо протягом 30 секунд турбінка не
використовується (важіль реостата дезактивований), фіброоптика
вимикається.

Підключення і вибір типу спрею, що подається
інструментом
Відображення рядка загальних піктограм
функціонування (див. параграф 5.1.)
Спрощене відображення меню
Підключення/ відключення шлангового насосу
(тільки при наявності)
Вибір режиму функціонування мікромотору
Вибір робочої програми мікромотору
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Кнопка подачі спрею до інструменту.
З інструментом в робочому положенні виберіть тип спрею, що
подається інструментом, натискаючи наступні кнопки з піктограмою:
Функціонування зі спреєм вода + повітря
Функціонування тільки з водним спреєм
Функціонування без спрею
Зміна виконується циклічно при кожному натисканні і на
СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ відображається піктограма активного режиму.
ПРИМІТКА: запам'ятовування заданих даних відбувається
автоматично.
Вибір режиму регулювання швидкості обертання
З інструментом в робочому положенні виберіть режим регулювання
швидкості обертання, натискаючи наступні кнопки з піктограмою:
Лінійна зміна, пропорційне зміщення важеля ніжного
блоку управління
Двопозиційна зміна (УВІМК./ ВИМК.), при якійу при
активації
важеля
ніжного
блоку
управління
створюється максимально встановлена потужність
На СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ відображається піктограма активного
режиму.
ПРИМІТКА:
запам'ятовування
даних
відбувається
автоматично.
Інверсія напрямку обертання мікромотора.
Виберіть режим обертання мікромотора, натискаючи відповідну
кнопку з піктограмою:
Нормальний напрямок обертання
Інверсія напрямку обертання
Інверсія напрямку
сигналами

обертання

сигналізується

трьома

звуковими

УВАГА!
Потім, при знятті мікромотора, 3 звукові сигнали сигналізують
реверс напрямку обертання.
ПРИМІТКА: при включеному важелі реостата кнопка реверсу
напрямку обертання мікромотора відключена.
Вибір режиму функціонування мікромотора.
Мікромотор має 3 різних режиму функціонування, які можна вибрати
натисканням відповідної кнопки з піктограмою:
Режим RESTORATIVE (див. параграф 5.5.1.)
Режим ENDODONTIC (див. параграф 5.5.2.)
Режим IMPLANT (див. параграф 5.5.3.)
ПРИМІТКА: перемикання виконується циклічно.
Вибір робочих програм мікромотора.
Мікромотор має 4 робочі програми, позначені як P1, P2, P3, P4. Їх
можна вибрати, натискаючи відповідну кнопку з піктограмою.
Кожна робоча програма запам'ятовує такі дані:
- режим функціонування,
- максимальна швидкість обертання/ значення крутного моменту,
- увімк./ вимк. фіброоптики,
- сила світла фіброоптіки,
- увімк./ вимк. реверсу напрямку обертання,
- тип спрею, що подається,
- увімк./ вимк. шлангового насосу (при наявності),
- передавальне відношення наконечника.
ПРИМІТКА: перемикання виконується циклічно.
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Вибір передавальних відносин.
Для вибору потрібних передавальних відносин із записаних в пам'ять
натискайте кнопки з піктограмою
або
.
Значення крутного моменту (заданого або поточного) виражається у %
або в Нсм для сертифікованих редукторів.
УВАГА!
Поруч із значенням моменту відображається піктограма, що
позначає допуск зчитування вказаного значення:
допуск дорівнює ± 10%
допуск дорівнює ± 20%
ПРИМІТКА: запам'ятовування заданих даних відбувається
автоматично.
Підключення/ відключення попереджувального сигналу.
Для підключення/ відключення попереджувального сигналу після
досягнення максимального заданого моменту досить натиснути
відповідну кнопку з піктограмою:
попереджувальний сигнал активний
попереджувальний сигнал не активний
ПРИМІТКА:
запам'ятовування
даних
відбувається
автоматично.
Підключення/ завдання шлангового насосу (тільки при наявності).
Для підключення/ відключення шлангового насосу досить натиснути
відповідну кнопку з піктограмою:
Шланговий насос не підключений
Шланговий насос підключений
ПРИМІТКА: підключення підтверджується
сусідньому осередку значення поданого фізрозчину.

появою

в

Завдання кількості фізрозчину, що подається шланговим насосом.
Це значення відображається тільки при активному шланговому насосі.
Натисніть кнопки з піктограмою
або
фізрозчину, що подається шланговим насосом.

для зміни кількості

ПРИМІТКА: можна задавати значення від 1 до 5.
Заданим значенням відповідають наступні кількості розчину, що
подається:
- значення 1:
приб. 35 куб. см/ хв.,
- значення 2:
приб. 50 куб. см/ хв.,
- значення 3:
приб. 70 куб. см/ хв.,
- значення 4:
приб. 90 куб. см/ хв.,
- значення 5:
приб. 100 куб. см/ хв.
ПРИМІТКА: кількість фізрозчину, що подається шланговим насосом, можна міняти і при активному інструменті.
Знімний шнур.
Мікромотор оснащений знімним шнуром для полегшення роботи з очищення (див. параграф 5.).
Очищення і техобслуговування.
Керуйтеся спеціальними інструкціями, прикладеними до інструменту.
Для змащення рекомендується використовувати Daily Oil (CEFLA S.C).
УВАГА!
• Не занурювати інструмент в дезінфікуючі або чистячі рідини.
• Нерекомендовані засоби: абразивні засоби і засоби з вмістом ацетону, хлору і гіпохлориту натрію.
Стерилізація.
Тільки наконечники: автоклав на водяній парі 135 °C (2 бар) з дотриманням інструкцій на апаратурі.
УВАГА!
Перед виконанням етапу стерилізації ознайомтеся зі спеціальними інструкціями з експлуатації, прикладеними до інструменту.
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Норми безпеки.
УВАГА!
• Ніколи не монтуйте кутовий наконечник на працюючий
мікромотор.
• Кнопка розблокування бору не повинна натискатися під час
функціонування!
Тертя між кнопкою і крильчаткою мікромотора перегріває
головку і може привести до опіків.
• Внутрішні тканини пацієнта (язик, щока, губи і т.д.) повинні бути
захищені від контакту з кнопкою за допомогою належних
інструментів (дзеркальця і т. д.).
• Бори та різні інструменти, закріплені на наконечниках, повинні
відповідати Стандарту з Біосумісності ISO 10993.
5.5.1. Режим функціонування RESTORATIVE
Характеристики режиму RESTORATIVE.
- швидкість може регулюватися від 100 до 40000 об./ хв. (тримач 1: 1),
- момент може регулюватися від 1 до 100%,
- персоналізований перелік передавальних відносин,
- порядок зміни режиму обертання, що задається зі змінного на
фіксований і навпаки,
- попереджувальний сигнал при досягненні максимального моменту,
- швидке захоплення максимальної швидкості при обертанні двигуна.
Меню з мікромотором витягнутим, але не активним.
Всі кнопки активні і кожна доступна функція може змінюватися (див.
параграф 5.5.).
ПРИМІТКА: будь-яке змінене завдання або значення буде
автоматично записуватися в пам'ять в обраній робочій програмі
(наприклад, P1).
Меню з мікромотором знятим і активним.
Можна змінити наступні функції:
• максимальна швидкість обертання бору клавішами
або
• «заморожування» поточної швидкості за допомогою наступної кнопки
з піктограмою:
Задає поточну швидкість обертання в якості
максимальної швидкості
• режим зміни важеля ніжного блоку управління за
допомогою наступних кнопок з піктограмою:
Задає поточну швидкість обертання в якості
максимальної швидкості, одночасно підключаючи
режим регулювання УВІМК./ ВИМК. важеля ніжного
блоку управління
Повертає режим регулювання важеля ніжного блоку
управління з УВІМК./ ВИМК. на лінійний
5.5.2. Режим функціонування ENDODONTIC
Характеристики режиму ENDODONTIC.
- швидкість може регулюватися від 100 до 600 об./ хв. зі значенням, що
завжди належить до бору незалежно від передавальних відносин,
- момент може регулюватися від 0,1 до 5,0 Нсм за винятком редуктора
1: 1 (4,5 Нсм),
- персоналізований перелік передавальних відносин,
- порядок зміни режиму обертання двигуна, що задається із змінного на
фіксований і навпаки,
- прогресивний сигнал тривоги починаючи з 60 % максимального
моменту,
- кнопка калібрування при обертанні двигуна.
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Меню з мікромотором витягнутим, але не активним.
Всі кнопки активні і кожна доступна функція може змінюватися (див.
параграф 5.5.).
Крім стандартних налаштувань, в режимі ENDODONTIC можна також
задати «Функціонування при досягнутому максимальному моменті»,
натискаючи відповідну кнопку:
блокування обертання
блокування

обертання

і

подальший

реверс

напрямку обертання
блокування
напрямку

обертання,

обертання

і

реверс

нормального

подальше

відновлення

нормального напрямку обертання
ПРИМІТКА: будь-яке змінене завдання або значення буде автоматично записуватися в пам'ять в обраній робочій програмі
(наприклад, P1).
Нижче наводиться перелік скорочень сертифікованих типів кутового наконечника, що відображаються на сенсорному екрані:
Текст на дисплеї Передавальні відносини Момент на дисплеї Допуск моменту на борі Кутовий наконечник для
посилання
128: 1

128: 1

100%

120: 1

120: 1

100%

± 20%

Всі марки

64: 1

64: 1

100%

± 20%

Всі марки

40: 1

40: 1

100%

± 20%

Всі марки

18: 1

18: 1

100%

± 20%

Всі марки

16: 1

16: 1

5 Ncm

± 20%

Всі марки

E16

16: 1

5 Ncm

10: 1

10: 1

5 Ncm

ER10

10: 1

5 Ncm

9,5: 1

9,5: 1

5 Ncm

K5,4: 1

5,4: 1

5 Ncm

4: 1

4: 1

5 Ncm

ER4

4: 1

5 Ncm

± 10%

NSK ER4®

K2,7: 1

2,7: 1

5 Ncm

± 10%

Kavo LUX 7LP®
Kavo IntraC 0768 LHC®

WD-79M

2: 1

5 Ncm

± 10%

W & H WD-79M®

1: 1

1: 1

4,5 Ncm

± 10%

Всі марки

± 20%

± 10%
± 20%
± 10%
± 20%
± 10%
± 20%

Всі марки

Castellini E16®
Всі марки
NSK ER10®
Всі марки
Kavo IntraC 0767 LHC®
Всі марки

Меню з мікромотором витягнутим і активним.
Можна змінити наступні функції:
• максимальна швидкість обертання бору клавішами
або
• калібрування власника за допомогою наступної кнопки:
задає значення поточного моменту як значення 0
ПРИМІТКА: рекомендується виконувати цю операцію при
включенні тримача на максимальній потужності без навантаження.
• режим зміни важеля ніжного блоку управління за допомогою
наступних кнопок з піктограмою:
Задає поточну швидкість обертання в якості максимальної
швидкості, одночасно підключаючи режим регулювання
УВІМК./ ВИМК. важеля ніжного блоку управління
Повертає режим регулювання важеля ніжного блоку
управління з УВІМК./ ВИМК. на лінійний
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5.5.3. Режим функціонування IMPLANT
Характеристики режиму IMPLANT.
швидкість може регулюватися від 5 до 2500 об./ хв. зі значенням, що
завжди належить до бору незалежно від передавального відношення
(редуктори від 20: 1 до 1000: 1),
- момент може регулюватися від 0,5 до 55,0 Нсм для сертифікованих
редукторів або від 1 до 100%,
- персоналізований перелік передавальних відносин,
- попереджувальний сигнал при досягненні максимального моменту,
- кнопка калібрування при обертанні двигуна.
Меню з мікромотором витягнутим, але не активним.
Всі кнопки активні і кожна доступна функція може змінюватися (див. параграф 5.5.).
ПРИМІТКА: будь-яке змінене завдання або значення буде автоматично записуватися в пам'ять в обраній робочій програмі
(наприклад, P1).
Нижче наводиться перелік скорочень сертифікованих типів кутового наконечника, що відображаються на сенсорному екрані:
Текст на дисплеї Передавальні відносини Момент на дисплеї Допуск моменту на борі Кутовий наконечник для
посилання
1000: 1

1000: 1

50 Ncm

± 20%

Всі марки

256: 1

256: 1

50 Ncm

± 20%

Всі марки

120: 1

120: 1

50 Ncm

± 20%

Всі марки

ATR80I

80: 1

70 Ncm

± 10%

ATR ATR80I®

ER64

64: 1

55 Ncm

± 10%

NSK SGM-ER64i®

ER32

32: 1

55 Ncm

± 10%

NSK SGM-ER32i®

K27: 1

27: 1

55 Ncm

± 10%

Kavo IntraLux CL09®
+ Головка CL3®

20: 1

20: 1

50
m

± 20%

Всі марки

75EKM

20: 1

55 Ncm

± 10%

W & H WI-75E / KM®
W & H WS-75E / KM®

R20L

20: 1

55 Ncm

± 10%

Castellini R20L®
NSK X-SG20L®
NSK S-Max SG20®
NSK SGM-ER20i®

ATR20I

20: 1

60 Ncm

± 10%

ATR ATR20I®

CA20L

20: 1

55 Ncm

± 10%

Bien-Air CA20: 1L®

16: 1

16: 1

K12: 1

12: 1

Всі марки
40 Ncm

± 10%

Kavo IntraLux CL04®
+ Головка CL3®

Меню з мікромотором витягнутим і активним.
Можна змінити наступні функції:
• максимальна швидкість обертання бору клавішами
або
• калібрування власника за допомогою наступної кнопки:
задає значення поточного моменту як значення 0
ПРИМІТКА: рекомендується виконувати цю операцію при
включенні
держателя
на
максимальній
потужності
без
навантаження.
• режим зміни важеля ніжного блоку управління за допомогою наступних кнопок з піктограмою:
Задає поточну швидкість обертання в якості
максимальної швидкості, одночасно підключаючи
режим регулювання УВІМК./ ВИМК. важеля ніжного
блоку управління
Повертає режим регулювання важеля ніжного блоку
управління з УВІМК./ ВИМК. на лінійний
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5.5.4. Меню завдання передавальних відносини
З меню для знятого, але неактивного мікромотора, натисніть кнопку з
піктограмою
для входу в підменю ЗАВДАННЯ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ
ВІДНОСИНИ, в якому є такі кнопки з піктограмою:
Вибір передавальних відносини із записаних в пам'ять
Вихід

з

меню

із

записом

в

пам'ять

обраного

передавального відносини
Створення персоналізованих передавальних відносин
Зміна персоналізованих передавальних відносин
ПРИМІТКА: значок об./ хв. не є змінним полем, т. к.
відображає тільки максимальну досяжну швидкість з обраними вище
передавальними відносинами.
Порядок створення персоналізованих передавальних відносин.
Для створення і запису в пам'ять персоналізованих передавальних
відносин досить натиснути кнопку з піктограмою
відповідне підміню, в якому є такі кнопки з піктограмою:

для входу в

Збільшення/ зменшення десятих часток або одиниць
Запис в пам'ять створених/ змінених передавальних відносин
Виклик передавальних відносин за замовчуванням
Видалення персоналізованих передавальних відносин
Порядок зміни і/ або стирання персоналізованих передавальних
відносин.
ПРИМІТКА: змінити і/ або
персоналізовані передавальні відносини.

стерти

• За допомогою кнопок з піктограмою
або
записаних в пам'ять передавальних відносин.

можна

тільки

.для прокрутки

• Після вибору передавальних відносиних натисніть кнопку
піктограмою для входу в підменю зміни.
• Функціонування підміню зміни ідентично меню створення

з
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5.6. Скалер
З'єднання наконечника і насадки.
Керуйтеся спеціальними інструкціями, прикладеними до наконечника.
УВАГА!
Перед приєднанням наконечника, перевірте, щоб контакти були абсолютно сухими. При необхідності, висушіть їх повітрям
шприца-пістолета.
Умови застосування.
УВАГА!
• Перевірте, щоб різьбові частини насадки і наконечника були абсолютно чистими.
• Не змінюйте форму насадки.
• Періодично контролюйте стан зносу насадки і замінюйте її в наступних випадках:
- явний знос,
- зниження експлуатаційних властивостей,
- деформація або удар.
• Зауваження по скалером U-PZ7:
- світлодіодний апарат Класу 1;
- в разі очищення і техобслуговування не направляти світловий
промінь в очі (рекомендується зберігати фіброоптику виключеною).
Застосування.
УВАГА!
• Час роботи:
- скалери U-PZ6: робота 5 хв., пауза 5 хв,
- скалери U-PZ7: робота 5 хв., пауза 5 хв,
- скалери SATELEC: робота 5 хв., пауза 5 хв,
- скалери SATELEC LED: безперервне функціонування.
• Кран (f), розташований навпроти інструменту, регулює кількість води
охолодження.
• Привести інструмент в робоче положення.
ПРИМІТКА: На активацію інструменту вкаже поява на СЕНСОРНОМУ
ЕКРАНІ відповідного екрану управління.
• На СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ є такі кнопки з піктограмою:
Підвищення потужності скалера
Зниження потужності скалера
Вибір режиму регулювання потужності скалера
Увімкення/ вимкнення фіброоптики
Вибір/ відміна вибору незалежної подачі води (тільки з системою S.H.S.)
Підключення охолоджуючої води
Відображення рядка загальних піктограм функціонування (див. параграф 5.1)
Вибір режиму функціонування скалера
Вибір робочої програми скалера
• Ніжний блок управління підключає роботу інструменту на
максимальній заданої потужності (див. параграф 5.2.).
УВАГА!
Інструмент поставляється нестерильним.
Регулювання сили світла фіброоптіки.
• Для регулювання сили світла фіброоптіки слід натиснути (не менше, ніж на 2 секунди)
кнопку з піктограмою
• Відрегулюйте рівень інтенсивності світла кнопками з піктограмою

або

ПРИМІТКА: можна задавати значення від 1 до 16.
• Для підтвердження обраної сили світла достатньо вийти з цього підміню, натискаючи кнопку з піктограмою

.

ПРИМІТКА: якщо протягом 30 секунд турбінка не використовується (важіль реостата дезактивований), фіброоптика
вимикається.
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Вибір режиму регулювання потужності скалера.
З інструментом в робочому положенні виберіть режим регулювання
потужності скалера, натискаючи наступні кнопки з піктограмою:
Лінійну зміну, пропорційне зміщення важеля ніжного
блоку управління,
Двопозиційна зміна (УВІМК./ ВИМК.), при якій при
активації важеля ніжного блоку управління створюється
максимально встановлена потужність.
На СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ відображається піктограма активного
режиму.
ПРИМІТКА: запам'ятовування заданих даних відбувається
автоматично.
Підключення охолоджуючої води.
З інструментом в робочому положенні виберіть, чи подавати воду
інструментом, натискаючи наступні кнопки з піктограмою:
Функціонування з водою
Функціонування без води
Зміна виконується циклічно при кожному натисканні і на
СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ відображається піктограма активного режиму.
ПРИМІТКА: при роботі без води максимальна вироблювана
потужність становить 50 % максимальної задається потужності.
ПРИМІТКА: запам'ятовування заданих даних відбувається
автоматично.
Вибір режиму роботи скалера.
З інструментом в робочому положенні виберіть режим роботи скалера,
натискаючи наступні кнопки з піктограмою:
нормальний режим
режим ENDO
функціонування PARO (ENDO з потужністю,
зменшеною на 40%)
Зміна виконується циклічно при кожному натисканні і на
СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ відображається піктограма активного режиму.
ПРИМІТКА: при натиснутому важелі
управління неможливо змінити робочий режим.

ніжного

блоку

ПРИМІТКА: запам'ятовування заданих даних відбувається
автоматично.
Вибір робочих програм скалера.
Скалер має 4 робочі програми, позначені як P1, P2, P3, P4.
Їх можна вибрати, натискаючи відповідну кнопку з піктограмою.
Кожна робоча програма запам'ятовує такі дані:
- максимальна потужність,
- увімк./ вимк. фіброоптики,
- сила світла фіброоптики,
- тип спрею, що подається,
- режим регулювання потужності.
ПРИМІТКА: перемикання виконується циклічно.
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Знімний шнур.
Скалер оснащений знімним шнуром для полегшення роботи з очищення (див. параграф 5.).
Чистка і техобслуговування.
Керуйтеся спеціальними інструкціями, що додаються до інструменту.
УВАГА!
• Не занурюйте наконечник в дезінфікуючі або очисні розчини.
• Динамометричний ключ не повинен стерилізуватися, дезінфікувати його холодним чином з використанням STER 1 PLUS.
Стерилізація.
• Насадки скалера: автоклав на водяній парі 135 °C (2 бар) з дотриманням інструкцій на апаратурі.
• Тримач скалера: автоклав на водяній парі 135 °C (2 бар) з дотриманням інструкцій на апаратурі.
УВАГА!
Перед виконанням етапу стерилізації, вивчіть спеціальні інструкції по застосуванню, прикладені до інструменту.
Норми безпеки.
УВАГА!
• Щоб уникнути небезпечних ситуацій або несправностей, при підключенні столика не переплутайте позиції шнурів, що
відносяться до скалерів різних марок.
• Насадки, встановлені на тримач, повинні відповідати вимогам Стандарту з Біосумісності ISO 10993.
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5.7. Лампа полімеризації T-LED
Технічні характеристики.
Напруга електроживлення: 24-36 В пост. струму
Макс. споживана потужність: 6 ВА
Джерело світла: 1 світлодіод потужністю 5 Вт
Довжина хвилі: 430 ÷ 490 нм
Звукові сигнали: на початку, кожні 5 секунд і в кінці циклу
Тип функціонування: переривчастий (робота 3 цикли підряд - пауза 60 секунд)
Програми: 6 (попередньо задані)
Загальний опис лампи.
a) Рукоятка лампи.
b) Поворотна термінальна частина.
c) Фіброоптика.
d) Захисна накладка для очей.
e) Шнур живлення.
f) Кнопкова панель управління.
ПРИМІТКА: лампа полімеризації може бути використана в різних конфігураціях (паличка, пістолет або будь-яке проміжне
положення), щоб полегшити роботу користувача.
ПРИМІТКА: лампа полімеризації поставляється в оригінальній коробці, яку рекомендується зберегти для можливих подальших
перевезень.
Опис кнопкової панелі управління.
[1] Світлодіод 1 (СТАНДАРТНИЙ цикл):
Випромінювання 1000 МВт/ см2 протягом 20 секунд (цей цикл є циклом за замовчуванням при продажу).
[2] Світлодіод 2 (цикл FAST):
Випромінювання 1600 мВт/ см2 протягом 15 секунд.
[3] Світлодіод 3 (цикл STRONG):
Випромінювання 1800 мВт/ см2 протягом 20 секунд.
[4] Світлодіод S:
При включенні світлодіоду S відбувається вхід в режим циклів за лінійною
функцією і одночасно вмикаються світлодіоди поруч з буквами B, R і L:
[Світлодіод S + Світлодіод 1] цикл за лінійною функцією B (BONDING схоплювання):
Цикл за лінійною функцією з випромінюванням 500 мВт/ см2 протягом 5
секунд, лінійної функції від 500 до 1000 мВт/ см2 протягом 5 секунд і 1000
мВт/ см2 протягом 5 секунд, загальною складністю 15 секунд.
[Світлодіод S + Світлодіод 2] цикл за лінійною функцією R (RAPID
RESTORATION - ШВИДКА РЕСТАВРАЦІЯ):
Цикл за лінійною функцією з випромінюванням 500 мВт/ см2 протягом 5 секунд,
лінійної функції від 500 до 2200 мВт/ см2 протягом 5 секунд і 2200 мВт/ см2
протягом 5 секунд, загальною складністю 15 секунд.
[Світлодіод S + Світлодіод 3] цикл за лінійною функцією L (LONG
RESTORATION - ТРИВАЛА РЕСТАВРАЦІЯ):
Цикл за лінійною функцією з випромінюванням 500 мВт/ см2 протягом 5 секунд, лінійної функції від 500 до 1800 мВт/ см2 протягом 5
секунд і 1800 мВт/ см2 протягом 10 секунд, загальною складністю 20 секунд.
[5] Світлодіод сигналізації поломки:
Цей червоний світлодіод включається тільки в разі несправності функціонування.
[6] Кнопка START (ПУСК):
Кнопка START (ПУСК) запускає цикл, обраний в даний момент (позначений палаючим світлодіодом-індикатором циклу).
При натисканні на неї в будь-який момент циклу випускання світла миттєво переривається.
[7] Кнопка MODE (РЕЖИМ):
Ця кнопка служить для вибору циклу, який ви бажаєте виконати. Дозволяє перейти від циклу, в якому ми знаходимося в даний
момент, до циклу, відразу ж наступного за ним.
Перші три цикли (1, 2 і 3) мають постійну потужність і світлодіоди включаються поодинці.
При включенні світлодіоду S відбувається вхід в режим циклів за лінійною функцією і одночасно
включаються світлодіоди поряд з буквами B, R і L.
Після включення світлодіоду циклу, який ви бажаєте виконати, лампа готова до застосування. При
натисканні кнопки START активується випускання світла відповідно до обраного циклу.
ПРИМІТКА: вибір циклу можливий і кнопка активована тільки в разі, коли
лампа не викидає світло. Якщо кнопка випадково натискається під час викиду
світла, це натискання не має ніякого ефекту.
Функціонування.
УВАГА!
Інструмент поставляється нестерильним. Перед застосуванням слід
продезінфікувати рукоятку лампи. Фіброоптика і захисна накладка для
очей можуть стерилізувати в автоклаві водяною парою з температурою
135 °C.
• Вставити фіброоптику (c) до упору в її гніздо, поки не пролунає клацання.
• Вставити держатель лампи полімеризації в кінець його кабелю живлення і
загвинтити різьбове кільце (e), що фіксує.
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• Зняти лампу з її гнізда на столику асистента або на столику лікаря.
ПРИМІТКА: поява на дисплеї консолі 1 анімованого символу підтвердить
підключення інструменту.
• Повернути передню частину лампи і/ або фіброоптіки в найбільш функціональну
конфігурацію для фотополімеризації (паличка, пістолет або проміжні положення).
• Вибрати бажаний цикл за допомогою кнопки MODE (РЕЖИМ), як зазначено раніше
(обраний цикл завжди позначається відповідним світлодіодом, що горить).
ПРИМІТКА: лампа оснащена постійною пам'яттю, тому при подальшому
застосуванні завжди буде показаний останній застосований цикл.
• Встановіть фіброоптику в положення, прийнятне для полімеризації.
ПРИМІТКА: фіброоптика повинна бути розташована якомога ближче до матеріалу,
який підлягає полімеризації, але при цьому не торкатися його.
• Запустити цикл за допомогою кнопки START (ПУСК).
УВАГА!
Порядок застосування: робота 2 цикли підряд, пауза 60 секунд.
ПРИМІТКА: коли активується запрограмований цикл, світлодіоди (1, 2, 3, B, R, L)
сигналізують (з кратністю 5 секунд) протікання часу, вимикаючись кожні 5 секунд роботи.
Лампа також обладнана звуковим сповіщувачем, який подає один ГУДОК при запуску циклу,
один ГУДОК через кожні 5 секунд функціонування і, нарешті, 2 гудки після закінчення
робочого циклу.
• Дати подачі світла перерватися спонтанно; однак, якщо ви цього бажаєте, можна перервати
її в будь-який момент, знову натиснувши кнопку START (ПУСК).
УВАГА!
• Лампа оснащена системою сигналізації, яка, за допомогою загоряння світлодіодів в
різних комбінаціях, сигналізує про можливу несправність лампи (дивіться наступний
параграф).
• Лампа оснащена термозахистом.
Сигнальні індикатори.
На випадок несправності лампи полімеризації, були передбачені наступні сигнальні індикатори на кнопковій панелі управління:
• світлодіод 5 і зелений світлодіод 1 горять безперервно.
Відсутність викиду світла лампою.
Зв'яжіться зі Сервісною Службою.
• світлодіод 5 і зелений світлодіод 2 горять безперервно.
Несправність мікроконтролера активації інструменту.
Зв'яжіться зі Сервісною Службою.
• світлодіод 5 і зелений світлодіод 3 горять безперервно.
Недостатнє живлення.
Зв'яжіться зі Сервісною Службою.
• світлодіод 5 і світлодіод 4 блимають одночасно.
Спрацював термозахист тримача. Ці світлодіоди продовжать блимати до тих пір, поки лампа достатньо не охолоне (близько 5 хвилин),
щоб її знову можна було використовувати.
Якщо проблема не зникає, зв'яжіться зі Сервісною Службою.
Максимальна товщина, що полімеризується.
Максимальна товщина, що полімеризується за одиничні цикли становить 3 міліметри (також керуйтеся інструкціями по застосованому
складу).
УВАГА!
Ця товщина не повинна перевищуватися, так як при цьому можлива неповна полімеризація шару.
Основні попередження щодо застосування.
УВАГА!
• Світлодіод - джерело світла є джерелом класу 2 по стандарту МЕК 62471. НЕ ДИВИТИСЯ НА ПРОМІНЬ.
У разі прямих опромінень без застосування захисних засобів світло, що випускається, може пошкодити очі.
Завжди використовувати лампу з захисними накладками для очей і проявляти обережність, не направляючи пучок світла в очі.
Світло, що випускається може пошкодити м'які тканини (слизову оболонку ротової порожнини, ясна, шкірні покриви).
Точно направляти промінь на матеріал, який підлягає полімеризації.
• Особи з очними патологіями, а також індивідууми, які перенесли видалення катаракти або патології на сітківці ока, повинні бути
захищені під час використання лампи, наприклад, за допомогою відповідних захисних окулярів.
• Поворотна термінальна частина може повертатися на 180° щодо рукоятки проти годинникової стрілки, щоб переходити від
конфігурації «паличка» до конфігурації «пістолет».
Для повернення в конфігурацію «паличка», обертання повинно виконуватися за годинниковою стрілкою.
Досягнення цих двох крайніх положень сигналізується клацанням; не намагайтеся силою продовжити обертання після
клацання.
Проміжні положення також можливі в разі якщо вони не сигналізуються клацанням.
Після обертання поворотної термінальної частини, встановіть фіброоптику в правильне положення.
• Не тягніть за шнур живлення.
• Не піддавайте тримач надмірній вібрації.
• Будьте уважні і не впускайте тримач і, зокрема, фіброоптикою. Лампа може зламатися в разі укусу або випадкового удару.
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Перевіряйте цілісність тримача після удару або падіння, перед тим як приступити до застосування лампи полімеризації. Спробуйте
включити лампу і перевірити її функціонування, не використовуючи її на пацієнті.
У разі виявлення тріщини або поломки, чи за будь-якої іншої несправності, не використовуйте лампу на пацієнті і зв'яжіться зі
сервісною службою.
Фіброоптика є особливо крихким матеріалом, і в разі удару вона може тріснути або зламатися, знижуючи остаточну кількість світла, що
випускається.
У разі падіння, рекомендується уважно оглянути фіброоптику на предмет наявності можливих тріщин або зламів. У разі утворення
тріщини, з'явиться насичене світло в точці, в якій фіброоптика тріснула. У всіх цих випадках фіброоптику необхідно замінити.
• Тримач лампи полімеризації (який, можливо, був проданий в окремій упаковці), може бути приєднаний тільки до такої
стоматологічної установки, яка має роз'єм, відповідний для цього тримача лампи. Підключення до будь-якої іншої апаратури
може привести до пошкодження внутрішніх ланцюгів лампи і може створити серйозну небезпеку для безпеки оператора і
пацієнта.
• Тримач лампи полімеризації не захищений від проникнення рідин (IP20).
• Тримач лампи полімеризації не придатний для використання за наявності сумішей займистих анестетических газів з повітрям,
киснем або закисом азоту (N2O).
Чистка.
Лампа полімеризації може бути засобом передачі перехресних інфекцій від пацієнта до пацієнта.
Частини, які найбільше заражені, це: фіброоптика і захисна накладка для очей. Перед їх стерилізацією перевірте, чи немає на них залишків
полімеризованих продуктів: при необхідності видалить їх за допомогою спирту або пластикового шпателя.
Стерилізувати фіброоптику і захисну накладку для очей тільки в автоклаві при температурі не нижче 134 °C.
УВАГА!
• Фіброоптика здатна витримувати 500 циклів в автоклаві, після чого вона має тенденцію ставати матовою і, отже, може
випускати меншу кількість світла.
• Захисну накладку для очей також необхідно замінювати через кожні 500 циклів.
• Рекомендується звертатися до виробника з питань придбання оригінальних запасних частин (фіброоптика + захисна накладка
для очей: код 97660404).
Тримач не можна автоклавувати; рекомендується дезінфікувати його зовні за допомогою придатних для цього продуктів і при необхідності
застосовувати його, покриваючи одноразовим пакетом з плівки.
Для дезінфекції тримача використовуйте м'яку одноразову паперову серветку, уникаючи застосування їдких речовин і не допускаючи його
занурення в рідини.
УВАГА!
• Тримач лампи НЕ придатний для автоклавування.
• Тримач лампи не захищений від проникнення рідин, тому він НЕ придатний для стерилізації холодним чином за допомогою
занурення.
• При зовнішній дезінфекції лампи, рекомендується виконувати цю операцію зі встановленою фіброоптикою. Не застосовуйте
дезінфікуючі продукти будь-якого типу на відкритій оптичної поверхні тримача, коли фіброоптика знята; контакт
дезінфекційного продукту з цією поверхнею необоротно робить її матовою.
Обслуговування.
Для цієї апаратури не потрібно ніякого особливого обслуговування.
Будь-якого роду роботи по заміні і/ або ремонту, як на тримачі, так і на стоматологічній установці, повинні бути виконані фахівцями,
уповноваженими Виробником.
Тримач був навмисно сконструйований так, щоб для його розкриття потрібні спеціальні інструменти, тому він не може бути демонтований
користувачем.
Розкриття тримача автоматично призводить до втрати права на гарантію.
Вирішення проблем.
• Коли лампа витягнута, вона не включається (на кнопковій панелі не горить жоден світлодіод).
Перевірте, щоб роз'єм Midwest був правильно приєднаний до кабелю живлення.
Акуратно загвинтітье різьбове кільце, потім знову спробуйте поставити лампу на своє місце і знову витягти її.
Якщо проблема не зникає, зв'яжіться зі Сервісною Службою.
• Випромінювання зниженої кількості світла.
- Перевірте, чи фіброоптика не тріснула або не мала пошкоджень іншим чином; якщо вона пошкоджена, її необхідно замінити.
Зверніться до виробника для замовлення оригінальних запасних частин.
- Перевірте, щоб на кінчику фіброоптіки не було залишків полімеризованого матеріалу; якщо вони є, видалить їх механічно, натираючи
спиртом або за допомогою пластикового шпателя.
У разі виникнення необхідності відправити тримач назад, перш за все просимо продезінфікувати його. Також рекомендується відправляти
його в оригінальній упаковці. І, нарешті, просимо докласти до транспортної накладної опис про виявлену несправність.
Утилізація в кінці терміну служби.
• Не викидайте апаратуру в контейнери для звичайного сміття.
• Звертайте увагу на діючі норми законодавства країни застосування в питаннях правильної утилізації в кінці строку служби апаратури.
• З огляду на можливість перехресного інфікування інших осіб, рекомендується дезінфікувати апаратуру перед тим як позбутися неї.
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5.8. Внутрішньоротова телекамера C-U2 і C-U2 PRO
C-U2 - це внутрішньоротова телекамера, розроблена спеціально для використання при проведенні внутрішньоротового дентального
обстеження, з дуже легким наконечником, автоматичним контролем експозиції і постійним фокусом (варіант виконання C-U2) або змінним
фокусом (Варіант виконання C-U2 PRO). Вона задумана для того, щоб допомагати стоматологу при спілкуванні з пацієнтом, щоб
пояснювати і мотивувати передбачене лікування, а також покращувати усвідомлення цього пацієнтом. Система C-U2 дозволяє
фотографувати найцікавіші зображення за допомогою спеціальної області, чутливої до дотику, передбаченої в тримачі, і відображає
внутрішньоротове зображення на спеціальному моніторі або робочої станції.
УВАГА!
Телекамера може бути використана як допоміжний пристрій для діагностики, але результат вимагає підтвердження прямим
наглядом і/ або іншими діагностичними вказівками. Якщо Ви відштовхуєтеся тільки від зображення, що надходить з телекамери,
це може привести до неправильної оцінки, так як кольори або форми після електронної обробки можуть не повністю відповідати
реальним.
Попередження щодо застосування
УВАГА!
• Необхідно використовувати цей пристрій зі спеціальним одноразовим захисним пакетом,
який необхідно замінювати для кожного нового пацієнта.
• Одягнувши новий одноразовий захисний пакет, перевірте його цілість, перед тим як
використовувати телекамеру, контролюючи, чи немає явних слідів розриву.
В такому випадку зніміть його і надіньте новий пакет.
• Ніколи і ні з якої причини не занурюйте тримач в рідини і не кладіть його в автоклав.
• Зберігайте тримач в чистому і сухому місці.
• Не допускайте надмірних вигинів з'єднувального кабелю.
• Звертайте увагу, щоб не допустити падіння власника і не піддавати його впливу надмірних вібрацій.
• Не використовуйте пошкоджений тримач; упевніться, що телекамера знаходиться в справному стані,
і що перед застосуванням на ній відсутні ріжучі частини. У разі сумнівів, не використовуйте тримач,
уважно поверніть його в стандартне положення і зв'яжіться зі сервісною службою.
• Перед застосуванням, перевірте цілість захисного скла оптики.
• Під час використання телекамери, не націлюйте джерело світла безпосередньо на очі оператора або
пацієнта.
• При тривалому застосуванні (наприклад, більше 10 хвилин поспіль), цілком нормальним явищем
буде підвищення температури наконечника телекамери; якщо це створює незручності, тримач
необхідно повернути на його спеціальний супорт на кілька хвилин, щоб охолодити джерело світла.
При більш тривалих періодах застосування, яскравість світла необхідно зменшити за допомогою
спеціального курсору, наявного на Панелі управління OSD (див. Параграф 5.8.1)
• Якщо телекамера залишається в робочому стані протягом тривалих періодів, перед застосуванням
перевірте, щоб температура наконечника була прийнятною, швидко торкаючись пальцем до прозорої
пластикової частини, при цьому намагаючись не торкатися до об'єктива, розташованого в центрі.
Підключення тримача.
Вставити наконечник телекамери C-U2 (a) або C-U2 PRO (c) в торець трубки і загвинтити різьбове
кільце (b).
УВАГА!
Перевірте, щоб шнур був міцно прикручений до тримача.
Застосування телекамери.
• Привести інструмент в робоче положення.
На цьому етапі телекамера активована і може перебувати в плолженні LIVE (монітор показує «рухомі» зображення) або в плолженні
FREEZE (монітор показує останні зображення в режимі «стоп-кадр»), а саме:
1 - положення LIVE в режимі декількох зображень,
2 - положення FREEZE в режимі декількох зображень,
3 - положення LIVE в режимі одного зображення,
4 - положення FREEZE в режимі одного зображення,
ПРИМІТКА: якщо телекамера знаходиться в положенні LIVE, то при укладанні інструменту на своє місце відбувається
повернення до головної сторінки.
Якщо телекамера знаходиться в положенні FREEZE (СТОП-КАДР), то при поверненні інструменту в його гніздо на дисплеї
відображається відповідне меню.
• На СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ є такі основні кнопки:
Увімкнення/ вимкнення світлодіода телекамери
Підключення/ відключення функції MIRROR
Вибір режиму функціонування в режимі «одне зображення» або «кілька зображень»
Доступ до панелі управління OSD
Вибір сторінки запису зображень в пам'ять (тільки в режимі декількох зображень)
Відображення стоп-кадрів
Відображення рядка загальних піктограм функціонування (див. параграф 5.1.)
ПРИМІТКА: пояснення функціонування інших представлених кнопок наводиться в параграфах, присвячених різним режимам
функціонування.
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• Коротким натисканням ніжного блоку управління можна зупинити на
моніторі від 1 до 16 зображень, розділених на 4 сторінки.
ПРИМІТКА: зупинені на моніторі зображення від телекамери
зберігаються тільки тимчасово. Якщо Ви бажаєте заархівувати
зображення перманентним чином, необхідно підключити телекамеру
до ПК, з відповідним стандартом IEC 60950 з портом USB 2.0 HIGH
SPEED і комп'ютерною програмою управління зображеннями.
Включення світлодіода телекамери.
При натисканні кнопки
з піктограмою можна вмикати/ вимикати
світлодіодне підсвічування телекамери.
На СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ відображається піктограма активного
режиму:
СІД вимкнений
СІД включений
При необхідності відрегулюйте рівень сили світла, натискаючи (не
менше, ніж на 2 секунди) кнопку з піктограмою

, а потім

відрегулюйте силу світла кнопками з піктограмою
або
.
Для підтвердження обраної сили світла достатньо вийти з цього
підміню, натискаючи кнопку з піктограмою
Функція MIRROR.

.

При натисканні кнопки
з піктограмою можна перейти від показу
реальних зображень до показу дзеркальних відображених зображень.
На СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ відображається піктограма активного
режиму:
реальне зображення
дзеркальне зображення

ПРИМІТКА: ця функція доступна тільки в режимі LIVE.
Завдання функціонування «одне зображення» або «кілька
зображень».
Якщо підключено телекамери в режимі LIVE при натисканні
кнопки
з піктограмою можна перейти з режиму показу одного
зображення в режим показу декількох зображень.
На СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ відображається піктограма активного
режиму:
Активний режим одного зображення
Активний режим декількох зображень
ПРИМІТКА:
підключення
режиму
кількох
зображень
сигналізується також на моніторі спеціальною піктограмою у
верхньому правому куті.
Функція FREEZE (стоп-кадр).
Ця телекамера дозволяє зупиняти (заморожувати) зображення на
моніторі.
Ця функція може підключатися в різних режимах:
• Ніжним блоком управління (див. параграф 5.2.).
• Сенсорною кнопкою [g] на тримачі телекамери.
ПРИМІТКА: за допомогою панелі управління OSD (див. параграф 5.8.1.) можна вибрати, активувати або дезактивувати
сенсорну кнопку [g], залишаючи активованим тільки функціонування за допомогою ніжного блоку управління.
Для повернення до зображення, «що рухається», досить знову доторкнутися до цієї кнопки або знову натиснути ніжний блок управління.
Потім відображення цих зображень може здійснюватися в двох режимах: одне зображення або кілька зображень.
У режимі декількох зображень екран монітора ділиться на чотири частини і одночасно зображуються 4 зображення в режимі «стопкадру».
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• Функціонування в режимі одного зображення
Витягуючи телекамеру, що знаходиться в стані LIVE і в режимі одного
зображення, на моніторі буде показано зображення “в русі”.
Натискаючи сенсорну кнопку (g) наконечника (або після натиску
педаль блоку ніжного управління), здійснюється заморожування
зображення, яке миттєво відображається на моніторі, стираючи
можливе попереднє зображення.
ПРИМІТКА: останнім заморожене зображення в режимі стопкадр залишається на моніторі, навіть якщо телекамера
встановлюється у вихідне положення.
• Функціонування в режимі мультизображень
Виймаючи телекамеру в стані “LIVE” і в режимі з багатьма
зображеннями, на моніторі відображається зображення “в русі” і в
правому верхньому куті з'являється спеціальна піктограма з номером
активної сторінки запам'ятовування (напр., 1):
• при натисканні кнопки
з піктограмою змінюється сторінка записи
в пам'ять, змінюючи порядок 4 наявних сторінок,
• при натисканні кнопки
з піктограмою відображаються 4
зображення, які вже можуть бути присутніми на обраній сторінці
запису в пам'ять.
ПРИМІТКА: в центрі монітора відображається номер обраної
сторінки.
• запам'ятовування зображення: при натисканні сенсорної клавіші [g]
на тримачі телекамери (або приведення в дію ніжного блоку
управління) відбувається «заморожування» зображення, яке відразу ж
відображається на моніторі, займаючи першу вільний осередок (напр.,
A) активної на даний момент сторінки.
Кожне наступне зображення у вигляді стоп-кадру розміщується в
наступному за годинниковою стрілкою осередку.
ПРИМІТКА: після заповнення 4 наявних осередків кожне
наступне зображення у вигляді стоп-кадру буде замінювати існуючі,
все також з поворотом за годинниковою стрілкою.
ПРИМІТКА: для збереження інших зображень без стирання
попередніх досить натиснути кнопку
з піктограмою і змінити
активну сторінку запису в пам'ять.
• на етапі відображення (стан СТОП-КАДР):
- при натисканні кнопки

з піктограмою послідовно відображаються 4 наявні сторінки,

- при натисканні кнопок з піктограмою
- при натисканні кнопки

або

.можна вибрати одне з 4 зображень, наявних на відображеній сторінці,

з піктограмою вибране зображення відображається на весь екран.

ПРИМІТКА: при повторному натисканні кнопки з піктограмою відбувається повернення до відображення з 4 зображеннями.
- при натисканні кнопки

з піктограмою вибране зображення стирається.

ПРИМІТКА: при натисканні кнопки
сторінці.

з піктограмою на 3 секунди стираються всі 4 зображення, наявні на відображеній

Опис затискного кільця наконечника (тільки варіант виконання C-U2 PRO).
• Положення “MACRO” (“МАКРО”).(
)
Дозволяє зйомки в режимі MACRO, тобто з дуже наближеними об'єктами.
Відстань до об'єкта: 1-3 мм.
• Положення “INTRA” (“ВСЕРЕДИНІ”).(
)
Дозволяє зйомки в інтраоральному режимі, тобто для кадрів всередині
ротової порожнини.
Відстань до об'єкта: 13-33 мм.

• Положення “EXTRA” (“ЗОВНІ”).(
)
Дозволяє зйомки в екстраоральну режимі, тобто для кадрів зовні
ротової порожнини.
Відстань до об'єкта: понад 70 мм.
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• Стан тримача (тільки варіант виконання C-U2)
У зоні над кнопкою управління є багатобарвний світлодіод (h), який
показує стан тримача відповідно до наступної таблиці:
Колір світлодіоду
Ситуація
Блакитний фіксований

Тримач активований, відображаються
рухомі відео-зображення

Блимання синій/ блакитний

Тримач в режимі стоп-кадру

Короткі червоні імпульси

Внутрішня помилка:
сервісну службу

зверніться

в

Панель управління OSD
Це меню дозволяє змінити деякі параметри функціонування наконечника C-U2 (див.
параграф 5.8.1) і відображається безпосередньо на екрані монітора.
ПРИМІТКА: до панелі управління OSD доступ забезпечується також за
допомогою ніжного блоку управління: привести тримач в робоче положення і
протягом перших 10 секунд натиснути ніжний блок управління мінімум на 2-3
секунди.
MyRay Grabber
Ця програма дозволяє конфігурувати телекамеру C-U2, коли вона з'єднується з ПК/
WORKSTATION.
Повний опис функціонування програми MyRay Grabber див. в спеціальних
інструкціях, які додаються в електронному форматі до наконечника C-U2.
Одноразові гігієнічні захисні пакети.
Телекамера може бути засобом передачі перехресних інфекцій від одного пацієнта
до іншого.
Тому рекомендується завжди використовувати її з одноразовими захисними
пакетами (код.97900999 для варіанта виконання C-U2 і код.97901338 для
варіанта виконання C-U2 PRO) і щодня дезінфікувати телекамеру зовні
після закінчення її використання.
Захисний пакет (з білим язичком) закритий двома захисними плівками:
одна передня, прозора, з синім язичком, і одна задня, паперова.
Щоб правильно вставити одноразовий захисний пакет, дійте наступним
чином:
1. Вставте дистальну частину тримача між плівкою з Білим язичком і
задньою паперовою плівкою. Об'єктив, оточений світлодіодами,
повинен бути спрямований вниз, до задньої паперової плівки.
Дбайливо введіть тримач до упору.
2. Зніміть захисні плівки, потягнувши за синій язичок.
3. Телекамера зараз захищена і готова до застосування.
УВАГА!
• Завжди переконуйтеся, що тримач правильно вставлений в захисний пакет.
• Для забезпечення гігієни користувачів, нагадуємо, що одноразовий захисний пакет необхідно замінювати при кожному
застосуванні.
• Утилізація: одноразові захисні пакети повинні оброблятися як спеціальні відходи (як хірургічні рукавички).
Чищення та дезінфекція
Виконуйте чистку наконечника після кожного використання відповідним засобом: дивіться параграф 1.4.
УВАГА!
• Телекамера не спроектована для стерилізації холодним чином шляхом занурення, наприклад в розчини, такий як діальдегід, або
розчини пероксиду водню (перекис водню).
• Застосування будь-якого продукту має виконуватися з дотриманням вказівок, наданих виробником.
• Матеріали і засоби, що застосовуються для чистки і дезінфекції, повинні бути викинуті після закінчення операції.
Обслуговування та ремонт.
Телекамера C-U2 не вимагає якогось особливого обслуговування.
У разі поломки, просимо повернути назад комплектний тримач.
УВАГА!
Пристрій не має вузлів, які можуть бути відремонтовані в місці експлуатації. У разі виявлення несправності, рекомендується
звернутися до авторизованого дилера.
Управління пристроями, що повертаються.
• Просимо повернути назад дефектні пристрої, використовуючи їх оригінальну упаковку. Не використовуйте повторно пошкоджені
контейнери.
• Через ризик перехресного інфікування, обов'язково дезінфікуйте виріб перед перевезенням. Тримачі, що не були належним чином
очищені і дезінфіковані, не будуть прийматися.
УВАГА!
Відправник приймає на себе відповідальність за можливі пошкодження, завдані апарату при транспортуванні, це поширюється як
на гарантійні, так і на негарантійні пристрої.
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5.8.1. Пульт управління OSD (On Screen Display)
Це меню на екрані дозволяє змінити деякі параметри функціонування
наконечника C-U2.
Меню на екрані зникає автоматично, якщо протягом декількох секунд
не було натиснуто педаль або сенсорна кнопка, чи просто знову
прибираючи наконечник.
Вибрані варіанти записуються в пам'ять автоматично.
Всі параметри, які стосуються виду зображення, записуються в пам'ять
в наконечнику, і, отже, супроводжують його, якщо він
використовується більше ніж на одній стоматологічній установці.
ПРИМІТКА: на малюнках нижче представлені заводські установки параметрів.
Органи управління навігацією.
• При натисканні кнопки

з піктограмою виконується прокрутка різних можливих налаштувань (відображення на відео).

• При натисканні кнопок з піктограмою
значення.

або

змінюються

ПРИМІТКА: запам'ятовування заданих даних відбувається
автоматично.
• При натисканні кнопки
панелі управління OSD.

з піктограмою виконується вихід з

Можливі регулювання.
Нижче наведені різні можливі регулювання в порядку, в якому вони
з'являються на екрані:
1 IMAGE BRIGHTNESS: збільшує або зменшує бажану яскравість
зображення на екрані, при рівній потужності блоку освітлювача.
Надає дію на час експозиції.
2 COLOR SATURATION: збільшує або зменшує колірну насиченість.
При мінімальному значенні зображення є чорно-білим, при
максимальному значенні колір є дуже підкресленим.
3 GAMMA: цей параметр подібний до контролю контрастності, але з
більш сильним ефектом. Змінює передачу світлих/ темних відтінків
зображення; при мінімальному значенні зображення є більш м'яким;
при максимальному значенні - більш “твердим”.
4 LED POWER: дозволяє регулювати за бажанням силу світла блоку
освітлювача. Слід використовувати, якщо зменшуючи яскравість
(“brightness”) в будь-якому випадку не виходить видалити
насиченість (амальгама, і т.д.).
5 COLOR SETTINGS: регулювання профілю кольору.
Дозволяє поступово перейти від більш “холодного” профілю (зліва)
до поступово все більше “теплого” (праворуч). “Auto WB” активує
функцію
автоматичного
балансування
білого,
яку
слід
використовувати в особливих ситуаціях, коли попередні профілі не є
задовільними.
6 ADVANCED SETUP: останній пункт меню, щоб отримати доступ до
варіантів вибору менш частого використання. Натискаючи педаль
ніжного управління, здійснюється повернення до початку, і можна
продовжувати змінювати інші параметри. Вибираючи “YES” (за
допомогою сенсорної кнопки) і натискаючи педаль ніжного
управління, здійснюється перехід до розширеного меню.
Розширене меню.
За допомогою цього меню можна отримати доступ до варіантів вибору
конфігурації, яка використовується рідко.
7 FREEZE MODE: меню завдання функції “Freeze” (стоп-кадр).
• Footcontrol + Touch: функція “Freeze” активується як за допомогою
блоку ніжного управління, так і за допомогою сенсорної кнопки
телекамери C-U2.
• Footcontrol only: функція “Freeze” буде дозволена лише за
допомогою педалі ніжного управління.
• Always Live: функція “Freeze” відключена, завжди залишається
включеною функція “live”.
8 RESTORE DEFAULTS: відновлює початкові параметри, задані на
заводі-виробнику. Натискаючи педаль, здійснюється повернення до
меню базового рівня (“Image Brightness”). Вибираючи “YES”,
запитується відновлення параметрів, заданих на заводі-виробнику.
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5.9. Вбудований датчик ZEN-Xi
Вбудований датчик ZEN-Xi - це медичний пристрій для отримання в
електронному форматі ендоральних рентгенограм за допомогою
інтерфейсного зв'язку з Персональним комп'ютером.
За допомогою поєднання з програмою управління стоматологічного
кабінету буде можливо архівувати рентгенографічні зображення в папці
пацієнта і відображати їх в подальшому на моніторі Персонального
Комп'ютера.
УВАГА!
Не застосовувати систему для будь-яких інших цілей, що відрізняються
від придбання внутрішньоротових рентгенівських променів і не
використовуйте його, якщо ви не професіонал в сфері стоматології і
рентгенології.
Застосування.
Інструкції з експлуатації та технічного обслуговування вбудованого
датчика ZEN-Xi додаються до апаратури.
ПРИМІТКА: вбудований датчик ZEN-Xi не має
електричної взаємодії зі стоматологічною установкою.

ніякої
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5.10. Шланговий насос
Цей пристрій дозволяє забезпечувати розподіл фізрозчину по одноразової
безконтактної лінії зрошення.
Цей пристрій призначений для використання тільки разом з мікромотором.
ПРИМІТКА:
• Для використання з мікромотором необхідно використовувати кутові
наконечники із зовнішнім охолодженням або для порожнистих борів (типу
R20-L).
Опис значків на пристрої.
1) Матеріал відповідає вимогам директиви 93/ 42/ CEE і подальшим змінам.
2) УВАГА: Небезпека затискання.
Не просовувати пальці в обертові елементи.
3) Матеріал, стерилізований оксидом етилену.
4) Дата закінчення терміну придатності (рррр-мм).
5) Матеріал для одноразового застосування.
6) Ідентифікаційний код матеріалу.
Пуск в експлуатацію.
• Вказати і встановити опорний стрижень для системи для краплинного
вливання [a] в спеціальне гніздо і повісити флакон або пляшку [b] з
фізіологічним розчином.
• Відкрити упаковку зі стерильною лінією зрошення [c] і витягти вміст.
УВАГА!
Використовувати стерильні одноразові рукавички.
УВАГА!
Перевірити цілісність упаковки, а також термін придатності лінії
зрошення. Тільки комплекти зрошення виробництва CEFLA S.C.
забезпечують надійне функціонування. Ці лінії є стерильними і
одноразовими,
їх
повторне
застосування
може
викликати
мікробіологічне зараження пацієнта.
• Відкрити кришку [d] шлангового насосу, повертаючи її вгору.
• Вставити шланг, встановлюючи ділянку з великим діаметром всередину Vобразних гнізд насоса. Насос обертається за годинниковою стрілкою.
Встановити трубку так, щоб ділянка, що виходить з мішка, входила з лівої
частини насоса (див. малюнок).
• Закрити кришку [d]. Якщо закриття ускладнене, знову відкрити кришку і
перевірити стан труби.
УВАГА!
Не вмикати насос з відкритою кришкою [d], так як при цьому може
статися защемлення пальців.
• Проколоти пробку флакона [b] з фізіологічним розчином гострим кінцем
лінії зрошення [c].
• Прикріпити трубку лінії зрошення на шнурі інструменту спеціальними
пластиковими затискачами, що входять в комплект стерильного набору.
ПРИМІТКА: використовувати затискачі типу A для шнура скалера і
затискачі типу B для мікромотора.
Функціонування.
Для підключення/ відключення шлангового насоса необхідно зняти
мікромотор і натиснути відповідну кнопку з піктограмою:
Шланговий насос не підключений
Шланговий насос підключений
ПРИМІТКА: підключення підтверджується звуковим сигналом і появою в сусідньому осередку значення поданого фізрозчину.
ПРИМІТКА: підключення шлангового насосу сигналізується на сенсорному екрані також спеціальною сигнальною піктограмою
(див. параграф 5.1.), яка вказує також кількість поданого фізрозчину.
При необхідності натисніть кнопки з піктограмою
або
кількості фізрозчину, що подається шланговим насосом.

для зміни

ПРИМІТКА: можна задавати значення від 1 до 5.
Заданим значенням відповідають наступні кількості розчину, що подаєтя:
- значення 1:
приб. 35 куб. см/ хв.,
- значення 2:
приб. 50 куб. см/ хв.,
- значення 3:
приб. 70 куб. см/ хв.,
- значення 4:
приб. 90 куб. см/ хв.,
- значення 5:
приб. 100 куб. см/ хв.
ПРИМІТКА: кількість фізрозчину, що подається шланговим насосом можна змінювати і при активному інструменті.
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6. Функціонування столика асистента
Основні характеристики:
• Столик (a) кріпиться до гідроблоків (b) за допомогою двох шарнірних
кронштейнів (c), які дозволяють позиціонувати його в зоні, найбільш
зручної для оператора.
Фіксована плече (c) може обертатися навколо плювальниці на 120 °.
Пантографічне плече (e) надає можливість розміщувати столик
асистента по вертикалі на 335 мм за допомогою 6 робочих положень.
• Столик (a) обладнаний консоллю управління (d), забезпеченою
кнопками для управління функціями крісла та гідроблоку.
• Столик асистента може бути екіпірований 2 аспіраційними канюлями
і 3 інструментами.
• Столик асистента обладнаний роликами (f), що обертаються, для
направлення і опори шлангів аспіраційних канюль.
Чистка обертових роликів.
Стягніть обертові ролики (f), натискаючи вниз.
Очищайте обертові ролики відповідним засобом: дивіться параграф
1.4.
6.1. Консоль столика асистента
Опис кнопок:
Кнопка увімкнення/ вимкнення безтіньової лампи.
Кнопка управління подачею води в склянку.
Кнопка управління подачею води в плювальницю.
Кнопка виклику положення автоматичного повертання.
Кнопка виклику положення для ополіскування.
Кнопка підйому сидіння і виклику запрограмованого положення «А».
Кнопка підйому спинки і виклику запрограмованого положення «В».
Кнопка опускання сидіння і виклику запрограмованого положення «С».
Кнопка опускання спинки і виклику екстреного положення D.
Кнопка швидкого увімкнення циклу BIOSTER (з відповідним світлодіодним індикатором).
Кнопка увімкнення/ вимкення системи S.H.S. (з відповідним світлодіодним індикатором).

ПРИМІТКА: Функціонування кнопок переміщення крісла:
• Короткочасне натискання: активація автоматичного руху для
приведення крісла в запрограмоване положення.
• Тривале натискання: активація руху позиціонування в ручному
режимі.
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6.2. Шприц-пістолет на столику асистента
З питання функціонування цього інструменту дивіться параграф 5.3.

6.3. Лампа полімеризації на столику асистента
З питання функціонування цього інструменту дивіться параграф 5.7.

6.4. Внутрішньоротова телекамера на столику асистента
З питання функціонування цього інструменту дивіться параграф 5.8.
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6.5. Аспіраційні шланги
Відсмоктування включається при витягуванні шланга з тримача.
Для варіювання потужності аспірації, скористайтеся курсором (a),
розташованому
на
рукоятці
терміналу-тримача
знімного
наконечника.
ПРИМІТКА: при поверненні шлангу на його місце в тримачі,
відбувається відключення відсмоктування із затримкою, рівною
приблизно 2 секундам. Ця затримка була передбачена для того, щоб
дати висохнути шлангам відсмоктувача.
Промивання канюль.
Так як на стоматологічних установках можуть бути змонтовані різні
аспіраційні системи (з рідким або вологим кільцем, повітряні), для
дезінфекції
аспіраційної
установки
рекомендується
строго
дотримуватися інструкцій її виробника як з питань вибору продукту
для використання, так і в тому, що стосується часу і способів
застосування.
УВАГА!
Для
очищення
системи
всмоктування
рекомендується
використовувати STER 3 PLUS (CEFLA S.C) в 6%-ому розчині (що
еквівалентно 60 мл засобу на 1 літр води).
Демонтаж шлангів відсмоктувача.
УВАГА!
Приступити до демонтажу канюль, надівши печатки, щоб
уникнути контакту з інфікованим матеріалом.
Витягти шланги зі спеціальних муфт колектора, для цього необхідно
повернути і потягнути штуцер шланга. Відокремити аспіраційні
шланги від терміналів-тримачів канюль, для цього необхідно
повернути і потягнути штуцер шланга.
УВАГА!
Ніколи не виконуйте цю операцію, хапаючись безпосередньо за
аспіраційний шланг.
Стерилізація.
• Термінали-тримачів канюль. автоклав на водяній парі 135 °C (2 бар) з
дотриманням інструкцій на апаратурі.
• Аспіраційні шланги: стерилізація холодним чином шляхом занурення.
УВАГА!
Не піддавати шланги процедурам, які передбачають температури
понад 55 °C.
Техобслуговування.
Періодично змащуйте кільцеві ущільнення терміналів-тримачів канюль
(дивіться параграф 9.4.), застосовуючи захисне мастило S1-Protective
per O-Ring (CEFLA S.C.).
Зауваження по біосумісності.
Повинні застосовуватися тільки ті канюлі, які поставляються в
комплекті з аспіраційною установкою, а згодом тільки оригінальні
запасні канюлі.
Аспіраційні канюлі повинні відповідати стандарту з біосумісності EN
10993-1.
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6.6. Тримач підносів на столику асистента
Тримач підносів (a) виготовлений з нержавіючої сталі, він може бути
легко знятий з відповідної опори.
Супорт підносу може обертатися як за годинниковою, так і проти
годинникової стрілки, щоб дати можливість розташувати його в зоні,
найбільш зручної для оператора. Для блокування/ розблокування опори
підносу досить покрутити фрикційну рукоятку (b).
УВАГА!
Максимальне допустиме розподілене навантаження на тримач
підносів: 1 кг.
6.6. Гідравлічний слиновідсмоктувач
Гідравлічний слиновідсмоктувач включається при витягуванні шлангу
з опори.
Чищення після кожного застосування.
Відсмоктати приб. півлітра STER 3 PLUS (CEFLA S.C) в 6%-ому
розчині (що еквівалентно 60 мл засобу на 1 літр води).
Чистка фільтра слиновідсмоктувача.
Ця операція повинна виконуватися щодня по закінченні робочого дня.
УВАГА!
Перед виконанням цієї операції необхідно надіти рукавички!
• Відсмоктати приб. півлітра STER 3 PLUS в 6%-ому розчині (що
еквівалентно 60 мл засобу на 1 літр води).
• Для попередження капання рідин і виділень з фільтра (b), що
витягується, рекомендується всмоктувати одне повітря протягом
приб. 5 секунд.
• Зняти термінал (a), одночасно повернувши і потягнувши його.
• Зняти фільтр (b).
• Очистити/ замінити фільтр (код 97290060).
• Встановити на своє місце фільтр і термінал.
Періодичне обслуговування.
Змастити О-образне прокладочне кільце (c), застосовуючи мастило S1Protettivo для О-образних кілець.
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7. Функціонування гідроблоку
7.1. Плювальниця і заповнення склянки
Плювальниця може вільно обертатися на гідроблоці на 305°,
переміщення відбувається вручну, впливаючи безпосередньо на
плювальницю або моторизованим приводом (поставляється за окремим
замовленням).
Плювальниця і фонтанчик подачі води в склянку можуть бути зняті,
щоб полегшити роботи з чищення.
Кнопки управління.
Кнопка подачі води в склянку.
Кнопка подачі води в плювальницю.
Датчик склянки.
У підставі фонтанчика може встановлюватися оптичний датчик, що
визначає присутність склянки і автоматично її його заповнення.
Цей датчик функціонує наступним чином:
• після установки склянки під фонтанчик через 2 секунди починається подача води тривалістю 2 секунди (цей час не може бути
змінений),
• після зняття склянки цикл заповнення може повторюватися тільки через 3 секунди,
• під час циклу заповнення при знятті склянки і/ або натисканні кнопки “Подача води в стакан” подача води негайно переривається.
ПРИМІТКА: для відключення датчика склянки cм. параграф 5.1.1.2.2.2.
Регулювання рівня води для заповнення склянки.
Див. параграф 5.1.1.2.2.2.
Регулювання температури води для заповнення склянки.
Дивіться параграф 5.1.1.2.2.2.
Налаштування промивання плювальниці.
Подача води в плювальницю може здійснюватися таймерним чином або вручну (увімкнення/ вимкнення за допомогою короткочасного
натискання відповідної кнопки управління).
З питання налаштування бажаного типу функціонування і тривалості подачі див. параграф 5.1.1.2.2.1.
Налаштування автоматичного функціонування з промивання плювальниці.
Промивання плювальниці включається автоматично в наступних випадках:
• при натисканні кнопки «Подача води в склянку»,
• при натисканні кнопки «Приведення крісла в нульове положення»,
• при натисканні кнопки «Приведення крісла в положення для ополіскування». З питань зміни такого функціонування див. параграф
5.1.1.2.2.1.
Переміщення плювальниці.
Кнопка управління переміщенням плювальниці в напрямку
проти годинникової стрілки.
Кнопка для допоміжних функцій.

ПРИМІТКА: плювальниця може переміщатися також вручну,
для цього необхідно впливати безпосередньо на саму плювальницю.
Автоматичні рухи плювальниці (тільки при механізованої
плювальниці).
Плювальниця переміщається автоматично в наступних випадках:
• при натисканні кнопки “Приведення крісла в положення для
ополіскування”.
ПРИМІТКА: в цьому випадку положення плювальниці можна
також задати (див. параграф 5.1.2.).
• при натисканні кнопки «Приведення крісла в нульове положення».
• при натисканні кнопки для виклику 1 з 4 наявних програм.
З питань зміни такого функціонування див. параграф 5.1.1.2.2.3.
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Демонтаж фонтанчиків, плювальниці і фільтра плювальниці.
• Зняти фонтанчик (l), піднімаючи його вгору.
• Зняти фільтр (q) і його кришку (p) з плювальниці, піднімаючи їх
вгору.
• Зняти плювальницю (m), піднімаючи її вгору, після того як ви
відчепили її шляхом обертання проти годинникової стрілки.
Дезінфекція та чистка.
УВАГА!
Приступити до операцій очищення плювальниці і фільтра
плювальниці, надівши рукавички, щоб уникнути контакту з
інфікованим матеріалом.
Операції з чищення необхідно виконувати щодня, по завершенню
робочого дня.
• Фонтанчики і керамічна плювальниця: акуратно промити
спеціальним продуктом, що перешкоджає утворенню водного
каменю (наприклад, MD 550 Orotol DÜRR).
• Фільтр плювальниці: очистити під проточною водою, вимити
миючими засобами, наявними у продажу.
УВАГА!
Не застосовувати абразивні продукти або кислоти.
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7.2. Система S.H.S. (Simplifified Hygienization System)
Опис системи.
Ця система оснащена бачком (a), призначеним для розміщення
дистильованої води.
Загальна місткість бачка становить 1,8 літри.
Дистильована вода подається на::
• спреї всіх інструментів, розташованих на столику асистента,
• шприцу-пістолету на столику асистента,
• наповнення склянки,
• швидкий з’єднувач води (при наявності)
Кнопка

з піктограмою на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ (див.

параграф 5.1.1.2.8.) або кнопка
столика асистента дозволяють
дистильованої води.

з піктограмою на кнопкової панелі
підключати/ відключати подачу

ПРИМІТКА: стан подачі дистильованої води позначається
наявністю піктограми (A) на дисплеї консолі.
Сигналізація резерву бачка.
Коли рідина у бачку опускається нижче рівня резерву, на консолі
столика лікаря з'являється спеціальна сигнальна піктограма (B)
Заповнення бачка.
При досягненні мінімального рівня бачка (близько 500 см3), необхідно
приступити до його заповнення, діючи в такий спосіб:
• Вимкніть систему S.H.S., натискаючи кнопку

з піктограмою

або кнопку
.
Перевірте, чи зникла піктограма (B) на дисплеї консолі.
ПРИМІТКА: під час цієї операції повітря під тиском, що
міститься в бачку, автоматично буде випущений назовні.
• Зніміть бачок (а), повертаючи його проти годинникової стрілки.
• Залити в бак дистильовану воду до досягнення максимального рівня.
УВАГА!
Використовуйте тільки дистильовану воду, в яку для безпеки
можна додавати, в кількості 600 частин на мільйон, перекис водню
20 мл Peroxy Ag + на літр дистильованої води або 20 мл 3%-ого
перекису водню на 1 літр дистильованої води.
• Знову змонтуйте бачок, повертаючи його за годинниковою стрілкою.
УВАГА!
Переконайтеся, що бачок закріплений правильно.
• Знову натисніть кнопку

з піктограмою або натисніть

кнопку
для включення системи S.H.S. і підтвердження
виконання заповнення.
Перевірте наявність піктограми (A) на дисплеї консолі.
УВАГА!
• У разі тривалої відсутності в кабінеті (відпустка) перед запуском
необхідно повністю спорожнити бачок (a).
Чистка бака.
Рекомендується періодично дезінфікувати (як мінімум 1 раз на місяць)
холодним чином тільки бачок, застосовуючи нерозведені Peroxy Ag+
або 3%-й розчин перекису водню (10 обсягів), діючи в такий спосіб:
• зняти бак з установки і повністю спустошити його,
• заповнити бачок до країв дезинфікуючою рідиною,
• залишити дезинфікуючу рідину в бачку мінімум на 10 хвилин,
• повністю спорожнити бачок,
• прополоскати бак дистильованою водою,
• заповнити бачок дистильованою водою, в яку для безпеки можна
додати перекис водню відповідно до зазначеного вище,
• знову встановити бак в спеціальне гніздо установки.

A7 Plus - ПОСІБНИК ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

UA 63

A7 Plus - ПОСІБНИК ДЛЯ КОРИСТУВАЧА
7.3. Система W.H.E. (Water Hygienization Equipment)
Система W.H.E. гарантує надійне відділення, фізичним способом,
гідравлічної системи зуболікарського комплексу від водопровідної
мережі завдяки ділянці вільнопадаючої води, (з відповідним
стандартом EN 1717).
Ця ж система впускає в контур води розчин перекису водню в кінцевій
концентрації 0,06% (600 часткою на мільйон), придатний для
виконання бактеріостазу.
Для цього рекомендується використовувати PEROXY Ag + (CEFLA
S.C.); однак можна також використовувати 3%-й розчин перекису
водню.
Опис системи.
Система знезараження води W.H.E. розташована всередині коробки
підключень і завжди активна.
Крім того, система оснащена бачком (a), розташованим в гідроблоці,
призначеним для розміщення приб. 590 куб. см перекису водню.
Спеціальна програма (g) сигналізує на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ роботу
системи W.H.E.
ПРИМІТКА: система W.H.E. відключається автоматично при
підключенні системи S.H.S. (при наявності).
Сигналізація про закінчення дезінфікуючої рідини.
Коли дезинфицирующая рідина в бачку (a) ось-ось закінчиться, на
сенсорному екрані з'являється спеціальний сигнальний значок (H), на
дисплеї відображається повідомлення про помилку і подається 3
попереджувальних звукових сигнали, які повторюються при кожному
включенні зуболікарського комплексу.
УВАГА!
Коли дезінфікуюча рідина закінчиться, стоматологічна установка
продовжує працювати, але з використанням НЕОБРОБЛЕНОЇ
водопровідної води.
Слід якомога швидше долити дезінфікуючий засіб у бачок.
Заповнення бачка перекису водню.
Коли перекис водню в бачку закінчується, необхідно діяти наступним чином:
Зуболікарські комплекси серії A7 PLUS:
• Відкрити боковий кожух гідроблоку (дивіться параграф 7.7.).
• Повернути бачок (a) з перекисом водню.
• Зняти пробку, відгвинчуючи її проти годинникової стрілки, і залити перекис водню в бачок до його повного заповнення.
• Встановити на місце пробку і бачок.
• Закрити бічній кожух гідроблоку.
УВАГА!
Для заправки використовувати тільки PEROXY Ag + або 3%-ий розчин перекис водню (10 обсягів), чисті, без розведення.
Спорожнення бачка системи W.H.E.
Ця функція дозволяє спорожняти водний контур системи WHE в разі, якщо зуболікарський комплекс повинен залишатися відключеним
протягом великого проміжку часу. Процедура спорожнення описана в параграфі 5.1.1.2.1.3.
Повідомлення про помилку на дисплеї консолі.
Якщо система виявляє стан збою в роботі, на дисплеї відображається повідомлення про помилку (див. параграф 10.).
Якщо виявлена помилка є другорядною, стоматологічний комплекс залишається в працюючому стані, якщо ж виявлена помилка є
серйозною, стоматологічний комплекс є заблокованим і необхідно звернутися за технічною допомогою.
Зберігання PEROXY Ag +.
Для правильного зберігання PEROXY Ag +, притримуйтеся інструкції виробника, які наведені на упаковці.
Важливо зберігати упаковку щільно закритою в прохолодному місці (з температурою не вище 25 °C).
УВАГА!
Ніколи не залишайте PEROXY Ag + або перекис водню в бачку (a) на термін більше одного місяця.
У разі тривалої відсутності в кабінеті (відпустка) необхідно перед запуском повністю спорожнити бачок (a).
ПРИМІТКА: для спорожнення бачка рекомендується використовувати аспіраційну канюлю.
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7.4. Автоматична система дезінфекції BIOSTER
Опис системи.
Ця система дозволяє виконувати автоматичний цикл дезінфекції
контурів води наступних інструментів:
• всіх інструментів, розташованих на столику лікаря,
• шприц-пістолет на столику асистента,
• аспіраційних канюль (при наявності системи для мийки аспіраційних
канюль),
• шлангів підведення води до склянки.
Система обладнана бачком (a), розташованим всередині гідроблоку, і
призначеним для утримання близько 590 см3 перекису водню, з яких
200 см3 є резервом.
Цикл дезінфекції може налаштовуватися, є електронна система
забезпечення безпеки, що відповідає вимогам Директиви з медичних
пристроїв CEE 93/ 42 і з подальшим змінам.
УВАГА!
Виконувати цикл дезінфекції в кінці кожного робочого дня.
Сигналізація про закінчення дезінфікуючої рідини.
Коли дезинфицирующая рідина в бачку (a) ось-ось закінчиться, на
СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ з'являється спеціальний сигнальний значок
(H), на дисплеї відображається повідомлення про помилку і подається
3 попереджувальних звукових сигнали, які повторюються при кожному
включенні зуболікарського комплексу.
Заповнення бачка для дезінфікуючої рідини.
Коли дезінфікуюча рідина в бачку закінчується, необхідно діяти
наступним чином:
Зуболікарські комплекси серії A7 PLUS:
• Відкрити боковий кожух гідроблоку (дивіться параграф 7.7.).
• Повернути бачок (a) з перекисом водню.
• Зняти пробку, відгвинчуючи її проти годинникової стрілки, і залити
перекис водню в бачок до його повного заповнення.
• Встановити на місце пробку і бачок.
• Закрити бічній кожух гідроблоку.
УВАГА!
Для заправки використовувати тільки PEROXY Ag + або 3%-ий
розчин перекис водню (10 обсягів), чисті, без розведення.
Завдання циклу дезінфекції.
• Перевірити рівень дезінфікуючої рідини в баку і при необхідності
долити.
ПРИМІТКА: цикл дезінфекції НЕ активується, якщо рівень
рідини в баку нижче резерву.
• За допомогою СЕНСОРНОГО ЕКРАНУ або натискаючи (не менше,
ніж на 2 секунди) кнопку BIO, розташовану на столику асистента,
увійдіть в меню «Завдання циклу дезінфекції BIOSTER» і задайте
тривалість перебування дезінфікуючої рідини всередині шлангів
підведення води до інструментів (див. параграф 5.1.1.2.1.1.).
• Встановити над плювальницею спеціальний контейнер (d) для
інструментів, що підлягають дезінфекції.
• Вставити в контейнер шнури інструментів, що підлягають
дезінфекції.
УВАГА!
Для інструменту шприц-пістолет необхідно використовувати
спеціальний перехідник (f)
У шприца-пістолета повинна бути виключена система нагрівання.
Шнур мікромотора повинен вставлятися в комплекті з корпусом
мотора.
• Якщо необхідно виконати дезінфекцію труб всмоктування, вставити
термінали канюль до відповідних роз'ємів, що розташовані під
колектором (див. параграф 7.5.).
ПРИМІТКА: перевірити, щоб термінали канюль були відкриті.
• Якщо обрана дезінфекція шланга води для заповнення склянки,
поставити під фонтанчик спеціальний стаканчик (e), що входить в
комплект обладнання.
• Переконайтеся, що відкриті крани спреїв (g), розташовані в нижній
частині столика.
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Виконання циклу дезінфекції.
• Підключіть автоматичний цикл дезінфекції, натискаючи кнопку
з піктограмою (див. параграф 5.1.1.2.1.1.) на СЕНСОРНОМУ
ЕКРАНІ або натискаючи кнопку BIO на столику асистента.
• На цьому етапі система автоматично виконує наступні етапи:
- спорожнення повітрям трубок підведення води до інструментів,
- введення дезінфікуючої рідини і початок відліку відповідного часу
перебування, встановленого раніше,
- після закінчення цього часу - запуск нової фази спорожнення
повітрям трубок,
- промивка шлангів водопровідної або дистильованою водою (тільки
при наявності системи подачі дистильованої води і її підключенні).
• В кінці циклу дезінфекції (на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ
відображається напис «Кінець циклу - Повернути інструменти в їх
гнізда») для повернення до робочого стану досить повернути зняті
інструменти в їх гнізда.
Переривання циклу дезінфекції.
з піктограмою, можна в будь-який момент
• Натискаючи кнопку
перервати цикл дезінфекції.
• На дисплеї консолі відображається повідомлення про підтвердження:
- натисканням кнопки
можна відмовитися від блокування
дезінфекції та повернутися до відображення меню циклу.
- при натисканні кнопки
з піктограмою цикл дезінфекції
переривається і на дисплеї відображається проміжне меню, яке вказує
заданий час і зняті інструменти.
ПРИМІТКА: на цьому етапі
знаходиться в стані блокування.
• Тепер можна вибрати наступні варіанти:

зуболікарський

комплекс

- при натисканні кнопки
з піктограмою відбувається повернення
до початкового меню налаштування часу, в якому можна запустити
цикл дезінфекції спочатку, змінюючи, при бажанні, час перебування
дезінфікуючого засобу і/ або додаючи інструменти, які вимагають
дезінфекції,
з піктограмою здійснюється вхід в
- при натисканні кнопки
меню «Мийка інструментів» для виконання мийки шлангів знятих
інструментів,
з піктограмою цикл дезінфекції
- при натисканні кнопки
поновлюється з точки, в якій він був перерваний.
• В меню «Мийка інструментів»:
з піктограмою підключається цикл
- при натисканні кнопки
спорожнення та мийки шлангів знятих інструментів водопровідною
або дистильованою водою (при наявності системи S.H.S.),
- при натисканні кнопки
до попереднього меню.

з піктограмою відбувається повернення

ПРИМІТКА: в кінці циклу мийки (на дисплеї відображається повідомлення «Fine ciclo: riporre gli strumenti" («Кінець циклу Повернути інструменти в їх гнізда»)) для повернення до робочого стану досить повернути зняті інструменти в їх гнізда.
Зберігання PEROXY Ag +.
Для правильного зберігання PEROXY Ag +, дотримуйтеся інструкції виробника, наведеної на упаковці.
Важливо зберігати упаковку щільно закритою в прохолодному місці (з температурою не вище 25 °C).
УВАГА!
Ніколи не залишайте PEROXY Ag + або перекис водню в бачку (a) на строк більше одного місяця.
У разі тривалої відсутності в кабінеті (відпустка) перед запуском необхідно повністю спорожнити бачок (a).
ПРИМІТКА: для спорожнення бачка рекомендується використовувати аспирационную канюлю.
Повідомлення про помилку на дисплеї консолі.
Якщо система виявляє стан збою в роботі, на дисплеї відображається повідомлення про помилку (див. параграф 10.).
УВАГА!
У разі аномального переривання циклу дезінфекції апаратура залишається в стані блокування до тих пір, поки знов не буде
виконаний цикл дезінфекції, чи не буде виконаний цикл промивки.
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7.5. Автоматичний цикл промивки інструментів (FLUSHING)
Опис системи.
Автоматичний цикл FLUSHING дозволяє виконувати автоматичний
цикл промивки для поновлення води в шлангах води інструментів,
розташованих на столику лікаря і на столику асистента.
Промивання може здійснюватися водопровідною водою, обробленою
водою (при наявності системи W.H.E.) або дистильованою водою (при
наявності системи S.H.S.)
Тривалість циклу може задаватися від 1 до 5 хвилин.
УВАГА!
Рекомендується виконувати цикл FLUSHING на початку робочого
дня і в інтервалі між пацієнтами.
Завдання циклу FLUSHING.
• При наявності системи S.H.S. якщо ви бажаєте виконати цикл мийки
дистильованою водою, перевірте, щоб на дисплеї консолі включилася
відповідна піктограма (A) (див. параграф 7.2.).
ПРИМІТКА: рекомендується виконувати цикл мийки при
абсолютно повному бачку з дистильованою водою.
• За допомогою СЕНСОРНОГО ЕКРАНУ увійдіть в меню «Завдання
циклу FLUSHING» і задайте тривалість циклу (див. параграф
5.1.1.2.1.2.).
• Поставте під фонтанчик спеціальну ємність (d), що входить в
комплект обладнання.
• Вставте в контейнер шнури інструментів, що підлягають дезінфекції.
УВАГА!
Для інструменту шприц-пістолет необхідно використовувати
спеціальний перехідник (f)
У шприца-пістолета повинна бути виключена система нагрівання.
Шнур мікромотора повинен вставлятися в комплекті з корпусом
мотора.
• Переконайтеся, що відкриті крани спреїв (g), розташовані в нижній
частині столика.
Виконання циклу FLUSHING.
• Увімкніть цикл мийки, натискаючи кнопку
на СЕНСОРНОМУ
ЕКРАНІ (див. параграф 5.1.1.2.1.2.).
• В кінці циклу мийки (на дисплеї відображається повідомлення «Fine
ciclo: riporre gli strumenti» («Кінець циклу - Повернути інструменти в їх
гнізда») і для повернення до робочого стану досить повернути зняті
інструменти в їх гнізда.
Переривання циклу FLUSHING.
При натисканні кнопки
з піктограмою можна в будь-який
момент перервати цикл мийки і повернутися до початкового меню
завдання циклу.
Повідомлення про помилку на дисплеї консолі.
Якщо система виявляє стан збою в роботі, на дисплеї відображається
повідомлення про помилку (див. параграф 10.).

UA 67

A7 Plus - ПОСІБНИК ДЛЯ КОРИСТУВАЧА
7.6. Система A.C.V.S. (Automatic Cleaning Vacuum System)
Опис системи.
Ця система дозволяє промивати, очищати і дезінфікувати хірургічну
аспирационную установку.
Система оснащена червоним бачком (c) з очисною рідиною і двома
штуцерами (d), які використовуються для миття аспіраційних канюль.
Бачок для рідини, що очищає має загальну ємність 500 куб. см.
Цикл промивання автоматичний і зазвичай має виконуватися в кінці
кожного втручання в завершення періоду чистки і дезінфекції
стоматологічної установки.
УВАГА!
В якості очисної рідини рекомендується використовувати STER 3
PLUS (CEFLA S.C) в 6% -ому розчині (що еквівалентно 60 мл
засобу на 1 літр води).
Як запустити цикл промивки.
Для запуску циклу промивання виконати наступні операції:
• Перевірити, чи є в червоному бачку (c) очисна рідина.
• Зняти обидва термінали канюль з тримачів столика асистента,
контролюючи, щоб включався мотор аспірації.
• Відкрити механічні засувки терміналів канюль.
• Вставити термінали канюль до відповідних роз'ємів (d),
розташованих під колектором. Розрідження, яке утворюється в
витратомірах Вентурі, активує початок циклу промивки.
• Робочі фази циклу промивки:
- подача водопровідної води протягом 50 секунд з функціонуванням в
періодичному режимі (2 секунди ON (УВІМК.) - 1 секунда ВИМК.),
- блокування потоку води і введення 10 см3 дезінфікуючої рідини,
- переривання подачі дезінфікуючої рідини і продовження аспірації
протягом 10 секунд.
• Переривання всмоктуючого потоку з відповідною зупинкою двигуна
обумовлює закінчення циклу промивки. На дисплеї з'являється напис
«Riporre le cannule di aspirazione» («Повернути інструменти в початкове
положення»).
• Тепер для повернення в робоче положення досить повернути
термінали канюль до відповідних опор столика асистента.
Заповнення бачка.
Зуболікарські комплекси серії A7 PLUS:
Коли рівень рідини, що очищає, в бачку (c) опуститься нижче
мінімального, виконайте наступні операції:
• Наведіть крісло на максимальну висоту.
• Зніміть бачок, повертаючи його проти годинникової стрілки.
• Налийте очищувальну рідину в бачок до повного заповнення.
• Знову встановіть бачок, повертаючи його за годинниковою стрілкою.
Блокування циклу промивки.
Якщо система виявляє стан збою в роботі, на дисплеї відображається
повідомлення про помилку (див. параграф 10.).
ПРИМІТКА: після усунення причин блокування цикл промивання
запускається автоматично.
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7.7. Відкриття/ закриття бокового кожуха гідроблоку
Зуболікарські комплекси серії A7 PLUS:
Відкриття кожуха.
• відкрити бічний кожух гідроблоку (a) після того як стопорний важіль (b) розчіплений, потягнувши його вгору.
Закриття кожуха.
• змонтувати кожух, вставляючи два виступи зчеплення в спеціальні пази гідроблоку
• наблизити до каркасу гідроблоку нижню частину кожуха, щоб знову заклацнувся стопорний важіль.
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8. Комплектуючі
8.1. Безтіньова лампа
Безтіньова лампа випускається у 3 моделях:
1 Лампа з галогеновим джерелом світла моделі VENUS.
Інструкції з використання та обслуговування додаються
посібників для зуболікарського комплексу на компакт-диску.

до

2 Лампа з галогеновим джерелом світла моделі VENUS PLUS.
Інструкції з використання та обслуговування додаються
посібників для зуболікарського комплексу на компакт-диску.

до

3 Лампа зі свіилодіодним джерелом світла моделі VENUS PLUS-L.
Інструкції з використання та обслуговування див. в параграфі 8.1.1.
ПРИМІТКА: при автоматичних переміщеннях крісла світильник вимикається автоматично для попередження засліплення
пацієнта.
8.1.1. Безтіньова лампа моделі VENUS PLUS-L.
Технічні характеристики.
• Функціонування: безперервне.
• Напруга живлення: 18 В ~ 50/ 60 Гц.
• Споживання енергії: 15 ВА.
• Розміри світлової точки: 65 мм X 165 мм.
• Освітлення (люкс): 50.000 (макс).
• Колірна температура: 5.000 °K (+/- 5%).
• Макс. температура доступних (при нормальному застосуванні) поверхонь: <50 °C.
• Захист від небезпеки ураження електричним струмом: апарат класу II типу B.
• Джерело світла: 2 мультичіпові світлодіоди.
• Класифікація обладнання за стандартом EN 62471: 2008 з ФОТОБІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: Група ризику 1.
Попередження для безпеки.
УВАГА!
• Монтаж обладнання повинен виконуватися тільки уповноваженим
персоналом.
• Устаткування має використовуватися виключно уповноваженим
персоналом (лікарями та середнім і молодшим медичним персоналом),
які пройшли відповідне навчання.
• Не підвішувати будь-які важкі предмети в будь-яких точках обладнання,
діяти тільки з зусиллям, необхідним для його переміщення.
• Включене обладнання повинно завжди перебувати під наглядом,
зокрема, забороняється залишати його без нагляду в присутності дітей/
недієздатних осіб або осіб, які не уповноважені на його використання.
• Не виконувати будь-яких ремонтних робіт при подачі електроживлення
на обладнання; перед початком робіт відключити електроживлення.
• Обладнання не придатне до застосування при наявності суміші
вогненебезпечного наркотичного газу з киснем або закисом азоту.
• Операції з очищення повинні виконуватися при вимкненій лампі з
кімнатною температурою. Не розпиляти струмені рідини, що очищає,
безпосередньо на оптичний блок.
• Обладнання не має захисту від проникнення рідин (IPX0).
• Не встановлювати на оптичний блок загородження, навіть прозорі, які
можуть загородити отвори для відбору охолоджуючого повітря.
Опис.
a) Джерело світла, утворене 2 мультичіповоми світлодіодами.
c) Ручки, що від'єднується, придатні для обробки в автоклаві.
d) Вимикач.
e) Ручка для регулювання сили світла.
k) Безконтактний датчик для включення і регулювання сили світла
(додатково).
f) Самобалансуючий кронштейн.
Увімкнення і вимкнення.
• Для увімкнення лампи перемістити вимикач (d) в напрямку вгору.
• Для вимкнення лампи знову перемістити вимикач (d) в напрямку вгору.
ПРИМІТКА: для ламп з БЕЗКОНТАКТНИМ датчиком: лампу можна
увімкнути і вимкнути також шляхом швидкого переміщення руки в зоні
чутливості (5 см) датчика (k).
Якщо під час руху руки функції увімкнення/ вимкнення не вдалося
підключитися, рекомендується повторити операцію, виконуючи рух
повільніше.
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Регулювання сили світла.
Поверніть ручку (е):
• За годинниковою стрілкою: зниження сили світла.
• Проти годинникової стрілки: підвищення сили світла.
ПРИМІТКА: для ламп з БЕЗКОНТАКТНИМ датчиком:
Можна виконувати регулювання сили світла також шляхом
затримування руки в зоні чутливості (5 см) датчика (k).
При включенні функції регулювання лампа подає звуковий сигнал:
• 1 короткий звуковий сигнал: підвищення сили світла.
• 2 коротких звукових сигнали: зниження сили світла.
Після досягнення максимуму або мінімуму лампа подає 2 довгих
звукових сигнали і функція регулювання зупиняється.
Якщо лампа задана на максимум, функція регулювання зменшує силу
світла і зменшення зупиняється при досягненні мінімуму або коли з
датчика буде прибрана рука.
Якщо лампа не задана на максимум (будь-яке проміжне значення),
функція регулювання завжди збільшує силу світла і збільшення
зупиняється при досягненні максимуму або коли буде прибрана рука c
датчика.
Зняття ручок.
Зняти ручку, попередньо натиснувши кнопку розблокування (o).
ПРИМІТКА: для полегшення цієї операції рекомендується
утримувати нерухомим оптичний блок іншою рукою.
Очищення і дезінфекція.
УВАГА!
Виконувати ці операції при вимкненій лампі, що остигла.
Для очищення і дезінфекції використовувати м'яку одноразову
неабразивну паперову серветку (уникати використання паперу,
виготовленого з вторсировини), або стерильну марлю.
• Кронштейни лампи і кришки оптичного блоку: очищати зовнішні
частини обладнання із застосуванням STER 1 PLUS (CEFLA S.C.) або
аналогічного засобу.
• Прозорий екран: очищати м'якою серветкою для скла, змоченою
водяним розчином нейтрального мила.
УВАГА!
Забороняється використовувати засоби з вмістом спирту.
• Знімні ручки: Ручки можуть стерилізуватися в автоклаві водяною
парою з температурою 135 °C (2 бар). Мінімальна тривалість - 15
хвилин.
УВАГА!
• Для всіх частин лампи категорично забороняється використовувати абразивні засоби і миючі речовини на основі
трихлоретилена, бензину, скипидару і розчинники в цілому.
• Не розпиляти засіб безпосередньо на оптичний блок.
• Всі матеріали, що використовувалися для очищення і дезінфекції, треба викидати після закінчення операції.
Техобслуговування.
Безтіньова лампа VENUS PLUS -L не вимагає будь-яких особливих операцій техобслуговування.
УВАГА!
Вона не містить деталей, які можуть ремонтуватися на місці. При дефекті функціонування звертайтеся в Сервісну Службу.
Усунення несправностей.
• Джерело світла не включається при впливі на спеціальний вимикач або безконтактний датчик (при наявності).
Перевірити, чи правильно подається електроживлення. Якщо живлення подається правильно, зверніться до Сервісної Служби.
• Сила світла не змінюється при впливі на спеціальну ручку або безконтактний датчик (при наявності).
Зверніться до Сервісної Служби.
• Сила світла сильно знизилася.
- Перевірити регулювання сили світла за допомогою спеціальної ручки.
- Очистити передній екран м'якою серветкою.
Якщо сила світла залишається низькою, зверніться до Сервісної Служби.
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8.2. Монітор на стійці лампи
Інструкції з використання та обслуговування монітора додаються до
зуболікарського комплексу.
8.3. Негатоскоп для панорамних знімків
На всіх столиках лікаря у виконанні INTERNATIONAL може бути
встановлений негатоскоп для панорамних рентгенівських знімків.
Розміри екрану наступні: H = 210 мм, L = 300 мм.
Для увімкнення негатоскопу, досить скористатися спеціальним
вимикачем (a):

= Негатоскоп увімкнений.

= Негатоскоп вимкнений.

8.4. Швидкоз'ємні фітинги для повітря/ води/ 230V
Швидкоз'ємні фітинги повітря/ вода/ 230 Вольт розташовані збоку на
коробці підключень.
УВАГА!
Вимкніть апаратуру перед тим, як підключити або відключити
точки підведення повітря/ води.
Технічні дані.
• Розетка: 230 Вольт змінного струму 2A, відповідно до норми IEC/ EN
60320-2-2/ F.
• Тиск у швидкоз’ємному фітингу для повітря: 6 Бар.
• Тиск у швидкоз’ємному фітингу для води:
- з водопровідною водою, 2,5 Бар
- з системою S.H.S., 1,8 Бар.
- з системою W.H.E., 3 Бар
• Пропускна здатність швидкоз'ємного фітингу для води:
- з водопровідною водою, 1800 мл/ хв
- з системою S.H.S., 950 мл/ хв.
- з системою W.H.E., 400 мл/ хв
ПРИМІТКА: при застосуванні системи S.H.S. для використання
швидкоз'ємного фітингу з водопровідною водою слід відключити бачок
дистильованої води (див. Параграф 7.2.).
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9. Обслуговування
Попереджувальне обслуговування.
Фірма Cefla sc - Cefla Dental Group, як виробник стоматологічних комплексів, відповідно до галузевих стандартів ІЕС 60601-1 3.a Ed. 2007, IEC 62353 та Директиви MDD 93/42, з наступними змінами, медичних пристроїв, наказує, що контроль в рамках попереджувального
обслуговування, зазначений в Керівництві з Технічного Обслуговування і в Книзі з Гарантії та Обслуговування, яка додається до
зуболікарського комплексу, повинні виконуватися уповноваженим технічним персоналом з періодичністю як мінімум один раз в 12 місяців.
УВАГА!
Можливі ремонти, модифікації або несанкціоновані втручання під час гарантійного періоду, виконані персоналом, не
уповноваженим фірмою Cefla sc - Cefla Dental Group, призводять до анулювання самої гарантії.
Перевірки для забезпечення безпеки.
Відповідно до стандарту IEC 62353, контроль з безпеки, зазначений в Керівництві з Технічного Обслуговування і в Книзі з Гарантії та
Обслуговування, яка додається до зуболікарського комплексу, повинен виконуватися з періодичністю, передбаченою чинними локальними
нормативними актами; при відсутності специфічних вказівок, фірма Cefla sc - Cefla Dental Group, як виробник стоматологічних комплексів,
рекомендує проводити контроль як мінімум кожні 24 місяці з моменту монтажу, а також після кожного виконання робіт з ремонту/
удосконалення електричних вузлів, до яких подається напруга електричної мережі.
УВАГА!
Недотримання цих приписів може призвести до зняття відповідальності з виробника за можливі збитки або несправності
апаратури.
9.1. Обслуговування інструментів
Інструкції з обслуговування інструментів додаються до кожного
інструменту.
УВАГА!
Рекомендується
виконувати
операції
інструментів при вимкненій апаратурі.

з

обслуговування

9.2. Злив конденсату
Цю операцію необхідно виконувати щодня, перед початком роботи.
Зуболікарські комплекси серії А7 PLUS:
• встановіть ємність під кран (a), розташований під гідроблоком,
• відкрутити круглу рукоятку крану,
• спустошивши бачок, закрити кран, закрутивши до упору.
9.3. Чистка фільтру хірургічного відсмоктування
Ця операція повинна виконуватися щодня, в кінці робочого дня.
УВАГА!
Приступати до операцій з очищення всмоктуючого фільтру,
надівши рукавички, щоб уникнути можливих контактів з
інфікованим матеріалом.
Виконати наступні операції:
Дійте наступним чином:
• Вийміть фільтр (d).
• Очистіть/ замініть фільтр (код 97461845).
• Знову змонтувати фільтр, забезпечивши усунення можливих залишків
амальгами з розтруба гнізда фільтра.
ПРИМІТКА: щоб уникнути можливого капання рідин і секрецій
із фільтра, що витягується, рекомендується виконувати вищевказані
операції при працюючій канюлі.
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9.4. Хірургічний відсмоктувач
Хірургічний відсмоктування повинен
придатним для такого застосування.

дезінфікуватися

засобом,

УВАГА!
Для
чищення
аспіраційної
установки
рекомендується
використовувати STER 3 PLUS (CEFLA S.C.) в 6%-ому розчині (що
еквівалентно 60 мл засобу на 1 літр води).
Після закінчення кожного хірургічного втручання.
• Кожній з використовуваних канюль відсмоктати близько півлітра
розчину, приготованого з застосуванням обраного дезінфектанта.
• Стерилізувати термінали - тримачі канюль в автоклаві на водяній парі
при температурі 135 °C (2 бар) з дотриманням інструкцій на
апаратурі.
В кінці кожного робочого дня.
• Відсмоктати з кожної з канюлей 1 літр води, чергуючи воду і повітря
(утримуючи канюлю по черзі то зануреною в воду, то поза водою).
• Завершивши полоскання водою, відсмоктати будь-який з
використовуваних канюль близько півлітра розчину, приготованого з
застосуванням обраного дезінфектанта.
УВАГА!
Застосування будь-якого дезінфікуючого продукту повинно
виконуватися з дотриманням вказівок, наданих виробником.
ПРИМІТКА: після завершення операцій по дезінфекції,
рекомендується відсмоктувати тільки повітря, щоб дати просохнути
всій аспіраційній установці (5 хвилин).
Раз на тиждень.
Вийняти корпус канюлі із з'єднувача і змастити кільцеві ущільнення (o)
захисним мастилом S1 для кільцевих ущільнень (CEFLA S.C.).
Один раз в рік.
Замінити аспіраційні шланги і термінали - тримачі канюль.
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9.5. Хірургічний сепаратор CATTANI
Після закінчення кожного хірургічного втручання.
• Кожній з використовуваних канюль відсмоктати близько півлітра
розчину, приготованого з застосуванням обраного дезінфектанта.
• Стерилізувати термінали - тримачі канюль в автоклаві на водяній парі
при температурі до 135 °С (2 бар) з дотриманням інструкцій на
апаратурі.
В кінці кожного робочого дня.
• Відсмоктати з кожної з канюлей 1 літр води, чергуючи воду і повітря
(утримуючи канюлю по черзі то зануреною в воду, то поза водою).
• Завершивши полоскання водою, відсмоктати з кожної з
використовуваних канюль близько півлітра розчину, приготованого з
застосуванням обраного дезінфектанта.
ПРИМІТКА: після завершення операцій по дезінфекції
рекомендується відсмоктувати тільки повітря, щоб дати просохнути
всій аспіраційній установці (5 хвилин).
Кожні 15 днів.
• Очистити чашу сепаратора і зонди, використовуючи для цього
неабразивну губку і нейтральний засіб для чищення.
• Очистити дренажний клапан чаші сепаратора, використовуючи
спеціальну щіточку.
Один раз в рік.
• Силами технічного фахівця: контроль сифонів і випусків, контроль
всіх внутрішніх трубок, елементів з пластика і гуми, схильних до
старіння.
Перед тим, як відлучитися з амбулаторії на кілька днів.
• Включити відсмоктування, дати йому попрацювати 20-30 хвилин, при
цьому не всмоктуючи рідини. Всмоктуючий блок висушити
повністю. Таким чином ми не допустимо утворенню солей,
обумовленому вологістю і основними речовинами; ці солі іноді
можуть стати причиною заклинювання вентилятора і, як наслідок,
заблокувати мотор.
Як демонтувати чашу сепаратора.
УВАГА!
Наступну операцію необхідно виконувати, обов'язково надівши
рукавички, щоб уникнути можливих контактів з інфікованим
матеріалом.
Зуболікарські комплекси серії А7 PLUS:
• Встановити крісло на максимальну висоту.
• Відкрити боковий кожух гиідроблоку (дивіться параграф 7.7.).
• Поверніть електричну коробку (b) і, при наявності, - бачок (a)
перекису водню.
• Повністю спорожнити чашу сепаратора, натиснувши спеціальну
таймерну кнопку (c), розташовану на кришці.
• Якщо присутній, зняти клапан (s) для централізованих систем.
• Повернути і підняти чашу до її від'єднання від дренажного насосу (k).
• Відчепити чашу (d) від кришки (f), піднімаючи два бічних еластичних
фіксатора (e).
• Після виконання операцій очищення поверніть на місці ємність (d),
попередньо змащуючи кільцеві ущільнення захисним мастилом S1Protettivo per O-Ring (CEFLA S.C.).
• Нарешті, поставте на місце електричну коробку, бачок і закрийте
бічну кришку гідроблоку.
Сигналізація блокування дренажного насосу.
Спеціальна піктограма (A) на СЕНСОРНОМУ ЕКРАНІ сигналізує
блокування дренажного насосу, встановленого під ванною сепаратора.
Тепер рекомендується вимкнути пристрій і вручну спорожнити
ванночку сепаратора.
Якщо ця піктограма відображається знову, зверніться в Сервісну
службу.
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9.6. Чистка фільтра зворотного повітря турбінки
Щомісяця контролюйте фільтр (g) контейнера збору масла, що
міститься в зворотному повітрі турбінки.
У разі необхідності, замініть фільтруючий елемент (код 97290014).
9.7. Сепаратор амальгами CATTANI під дією сили тяжіння
Спорожнення ванночки сепаратора.
• Повністю підніміть крісло так, щоб в максимальному ступені
спорожнити чашу від рідин, які зливаються.
• Зніміть чашу (m), повертаючи її проти годинникової стрілки.
УВАГА!
Цю операцію необхідно виконувати, обов'язково надівши
рукавички, щоб уникнути можливих контактів з інфікованим
матеріалом.
• З посиланням на спеціальні інструкції, що додаються до обладнання
CATTANI, спорожніть чашу в спеціальний зливний контейнер (артикул
97290027).
УВАГА!
З питань утилізації контейнерів одноразового застосування,
заповнених амальгамою, дотримуйтеся вимог місцевих і
національних законодавчих актів.
9.8. Сепаратор амальгами METASYS
Інструкції з обслуговування сепаратора амальгами МЕТАСОС
прикладені до установки, якщо вона оснащена таким типом
сепаратора.
Блок контролю сепаратора розташований всередині гідроблоку.
УВАГА!
Приступати до операцій очищення сепаратора, надівши
рукавички, щоб уникнути можливих контактів з інфікованим
матеріалом.
УВАГА!
З питань утилізації контейнерів одноразового застосування,
заповнених амальгамою, дотримуйтеся вимог локальних і
національних законодавчих актів.
9.9. Сепаратор амальгами DÜRR
Інструкції з обслуговування сепаратора амальгами DÜRR прикладені
до установки, якщо вона оснащена таким типом сепаратора.
Блок контролю сепаратора розташований всередині гідроблоку.
УВАГА!
Приступати до операцій очищення сепаратора, надівши
рукавички, щоб уникнути можливих контактів з інфікованим
матеріалом.
УВАГА!
З питань утилізації контейнерів одноразового застосування,
заповнених амальгамою, дотримуйтеся вимог локальних і
національних законодавчих актів.
9.10. Крісло моделі
Крісло не потребує будь-яких особливих операцій з обслуговування.
Проте, рекомендується проводити загальний контроль функціонування
раз на рік силами технічного фахівця, авторизованого фірмою
ANTHOS.
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10. Попереджувальні повідомлення
M = Повідомлення на дисплеї консолі
C = Причина
R = Спосіб усунення

M: «Натиснута аварійна кнопка гідроблоку»
C: Під час автоматичного руху столик асистента зустрів перешкоду.
R: Усунути перешкоду і знову натиснути кнопку бажаної програми.

M: «Резервний рівень H2O, наповнити бак»
M: «Опустити крісло»
C: Рівень рідини, присутньої в баку незалежної подачі води, опустився нижче C: Плювальниця НЕ рухається, оскільки крісло знаходиться в зоні інтерференції.
мінімального рівня.
R: Опустити крісло, щоб воно вийшло з зони інтерференції.
R: Наповнити бак (див. параграф 7.2.).
M: «Перевірити плавкі запобіжники лампи»
C: Операційна лампа не включається, оскільки відсутня напруга мережі.
M: «Повернути інструменти в їх гнізда»
C: Під час завдання циклу дезінфекції система виявила вже витягнутий інструмент.
R: Зверніться до Сервісної служби.
R: Перевірити, щоб всі інструменти були правильно прибрані, і повторити завдання
циклу. Якщо повідомлення про помилку знову виводиться на екран дисплея, звернутися M: «Виконати періодичне техобслуговування»
за технічною допомогою.
C: Система вимагає періодичного техобслуговування.
R: Звернутися до відділу Технічної допомоги, щоб запланувати витрати на технічне
обслуговування.
M: «Перевірити інструменти, повторити цикл»
C: Під час циклу дезінфекції або промивання система виявила, що були змінені
витягнуті інструменти.
M: «Натиснута аварійна кнопка підставки для ніг»
R: Перевірити вибрані інструменти і повторити цикл дезінфекції (див. параграф 7.4.) C: Крісло зустріло перешкоду.
або промивання (див. параграф 7.5.)
R: Натиснути кнопку «Підйом сидіння» і усунути перешкоду.
M: «Резервний рівень H2O2, наповнити бак»
C: Рівень перекису водню у відповідному бачку опустився нижче мінімуму.
R: Наповнити бачок перекису водню (див. параграф 7.4.).

M: «Натиснута аварійна кнопка спинки»
C: Спинка крісла зустріла перешкоду.
R: Натиснути кнопку «Підйом сидіння» і усунути перешкоду.

M: «Відкрити крани водного спрею»
C: Під час циклу дезінфекції система не може виконати наповнення шлангів перекисом
водню.
R: Відкрити крани водного спрею і повторити цикл дезінфекції (див. параграф 7.4.).
Якщо повідомлення про помилку знову виводиться на екран дисплея, звернутися за
технічною допомогою.

M: «Перемістити плювальницю»
C: крісло не рухається внаслідок присутності плювальниці в зоні інтерференції.
R: Перемістити плювальницю, щоб вона вийшла із зони інтерференції.
M: «Натиснута аварійна кнопка сидіння»
C: Крісло зустріло перешкоду.
R: Натиснути кнопку «Підйом сидіння» і усунути перешкоду.

M: «Вилучити всі інструменти»
C: Під час циклу дезінфекції система виявила внутрішню несправність.
M: «Натиснута аварійна кнопка delivery»
R: Повторити цикл дезінфекції, вибираючи всі інструменти. Якщо повідомлення про C: Столик Side Delivery зустрів перешкоду.
помилку знову виводиться на екран дисплея, звернутися за технічною допомогою.
R: Натиснути кнопку «Підйом сидіння» крісла і усунути перешкоду.
M: «Виконати спорожнення W.H.E.»
C: Несправність системи W.H.E.
R: Спорожнити внутрішній бак W.H.E. і відновити роботу системи (див. параграф
5.1.1.2.1.3.). Якщо повідомлення про помилку знову виводиться на екран дисплея,
звернутися за технічною допомогою.
M: «Вибрати спорожнення W.H.E.»
C: Система намагається виконати функцію, яка вимагає активації системи W.H.E.
R: Підключити систему W.H.E. (див. параграф 7.3.).

M: «Блокування крісла», прибрати інструмент
C: Була подана команда руху крісла, тоді як один з інструментів представляється
витягнутим.
R: Прибрати інструмент і повторити рух крісла.
M: «Активоване блокування крісла»
C: Була подана команда руху крісла, тоді як воно знаходиться в стані блокування.
R: Усунути блокування крісла (див. параграф 4.).

M: «Витягнути хоча б один інструмент»
УВАГА!
C: Була виконана спроба запустити цикл дезінфекції, не вибравши ніякий інструмент M: «XXXX, звернутися за технічною допомогою» (де XXXX -цифровий код).
або склянка.
C: Повідомлення цього типу вказує на серйозну внутрішню помилку.
R: Повторити цикл дезінфекції, вибравши, принаймні один інструмент або склянку. R: Зверніться в сервісну службу, повідомляючи номер помилки.
Якщо повідомлення про помилку знову виводиться на екран дисплея, звернутися за
технічною допомогою.
M: «Інструмент налаштований»
C: Інструмент в цьому положенні столу був автоматично налаштований з
використанням даних заводу-виготовлювача.
R: Якщо повідомлення про помилку знову виводиться на екран дисплея, звернутися за
технічною допомогою.
M: «Прибрати канюлі»
C: Аспіраційні канюлі є витягнутими при включенні стоматологічного комплексу.
R: Перевірити, щоб аспіраційні канюлі були правильно розташовані в своїх гніздах.
Якщо повідомлення про помилку знову виводиться на екран дисплея, звернутися за
технічною допомогою.
M: «Прибрати інструмент»
C: Інструмент представляється витягнутим при включенні стоматологічного комплексу.
R: Перевірити, щоб всі інструменти були правильно розташовані в своїх гніздах. Якщо
повідомлення про помилку знову виводиться на екран дисплея, звернутися за
технічною допомогою.
M: «Перевірити канюлі аспіраційного фільтру»
C: Несправність циклу промивання канюль.
R: Перевірити, щоб фільтри були чисті, щоб канюлі не були закриті або щоб вузол, що
всмоктує, працював справно, потім повторити цикл промивки. Якщо повідомлення про
помилку знову виводиться на екран дисплея, звернутися за технічною допомогою.
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11. Технічні дані
План монтажу:

97071156

Об'ємна витрата подачі води:

10 л/ хв.

Технічне керівництво:

97071076

Витрата воді:

2 л/ хв.

Каталог
запчастин
97023117
зуболікарської установки:

Жорсткість води:

<25 °f (14 °d).

Каталог запчастин крісла:

97023117

Підключення випуску:

ø 40 мм.

Максимальна вага
стоматологічної установки:

90 кг.

Об'ємна витрата випуску:

10 л/ хв.

Максимальна вага крісла:

115 кг.

Ухил випускного колектора:

10 мм/ м.

Максимальна
вантажопідйомність крісла:

190 кг.

Підключення аспірації:

ø 40 мм.

Номінальна напруга:

230V ~

Розрідження аспірації (мінімум): 65 мбар.

Номінальна частота:

50/ 60 Гц

Об'ємна витрата аспірації:

450 л/ хв.

Споживана потужність:

1500 W

Знак схвалення:

CE 0051

Підключення повітря:

1/ 2 бар.

Електроустановка відповідає:

IEC 60364-7-710

Тиск подачі повітря:

6-8 бар

Розміри упаковки
стоматологічної установки:

1570 x 780 x 1325 (h)

Об'ємна витрата подачі повітря:

82 л/ хв.

Розміри упаковки крісла:

1510 x 730 x 1000 (h)

Підключення води:

1/ 2 бар.

Маса упаковки стоматологічної
130 кг.
установки:

Тиск подачі води:

3-5 бар.

Маса упаковки крісла:

150 кг.

ПЛАВКІ ЗАПОБІЖНИКИ
Ідентифікація

Значення

Захист

Положення

Стоматологічна установка
Плавкий запобіжник F2
Плавкий запобіжник F4
Плавкий запобіжник F5
Плавкий запобіжник F6

T8A
T 6,3 A
T 6,3 A
T 6,3 A

230 Вольт: Лінія живлення стоматологічної установки.
Вторинний захист: Гідроблок.
Вторинний захист: Стоматологічна установка.
Вторинний захист: Безтіньова лампа.

Коробка підключень.
Коробка підключень.
Коробка підключень.
Коробка підключень.

Крісло
Плавкий запобіжник F1

T4A

230 Вольт: Лінія живлення крісла.

Плата крісла.

Швидкоз'ємні фітинги.
Плавкий запобіжник

T2A

230 Вольт: Лінія живлення електрична розетка

Коробка підключень.

Блок живлення MONITOR.
Плавкий запобіжник

T4A

18 Вольт ~: Лінія харчування MONITOR.

Зона картки крісла.
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12. Загальна схема обслуговування зуболікарського комплексу
КОЛИ
Перед початком
робочого дня.

Після кожної
обробки.

ЩО

ЯК

Злив конденсату.

/

ДИВІТЬСЯ ПАРАГРАФ
дивіться параграф 9.2.

Кутовий наконечник.

Виконайте стерилізацію або дезінфекцію зовнішньої Дивіться
документацію,
поверхні.
прикладену до наконечника.

Турбінка.

Виконайте стерилізацію або дезінфекцію зовнішньої дивіться параграф 5.4.
поверхні.

Мікромотор.

дезінфікувати зовні.

дивіться параграф 5.5.

Скалер.

Стерилізувати або дезінфікувати зовні.

дивіться параграф 5.6.

Шприц-пістолет.

Стерилізувати або дезінфікувати зовні.

дивіться параграф 5.3.

Лампа полімеризації.

Стерилізувати фіброоптику, дезінфікувати зовні.

дивіться параграф 5.7.

Телекамера C-U2.

Дезінфікувати зовні.
Не застосовувати абразивні продукти або кислоти.

дивіться параграф 5.8.

Шланги
хірургічного Відсмоктати з кожної з використовуваних канюль приб. дивіться параграф 9.4.
відсмоктування.
½ літра дезінфікуючого розчину.
Виконати стерилізацію терміналів - тримачів канюль.
Плювальниця.

Очистити із застосуванням миючих засобів, наявних у дивіться параграф 7.1.
продажу, і призначених для керамічних матеріалів.
Не застосовувати абразивні продукти або кислоти.

Гравітаційний сепаратор Очистити чашу сепаратора, дренажний клапан і зонди.
CATTANI.

У випадку
необхідності

дивіться параграф 9.5.

Хірургічний
METASYS.

сепаратор Дивіться документацію, прикладену до апаратури.

/

Хірургічний
DÜRR.

сепаратор Дивіться документацію, прикладену до апаратури.

/

Світильник.

Дивіться документацію, прикладену до апаратури.

/

Монітор станція на стійці Дивіться документацію, прикладену до апаратури.
лампи.

/

Знімні
інструменту.

шнури Чистити, застосовуючи відповідний дезінфікуючий дивіться параграф 5.
продукт з дотриманням інструкцій виробника.
Розпорошити продукт на м'яку одноразову паперову
серветку.
Не застосовувати абразивні продукти або кислоти.

Пофарбовані поверхні і Чистити, застосовуючи відповідний дезінфікуючий дивіться параграф 1.4.
оббивка крісла.
продукт з дотриманням інструкцій виробника.
Не застосовувати абразивні продукти або кислоти.
Фільтр плювальниці.

Після закінчення
робочого дня.

Щотижня.

Очистити фільтр під проточною водою.
Вміст фільтра необхідно утилізувати окремо.

дивіться параграф 7.1.

Фільтр
хірургічного Перевірити фільтр і замінити його у випадку зниження дивіться параграф 9.3.
відсмоктування.
витрати всмоктування. (Код 97461845).
Шланги
хірургічного Очистити фільтр терміналу слиновідсмоктувача.
відсмоктувача.

дивіться параграф 9.4.

Гідравлічний
слиновідсмоктувач.

дивіться параграф 6.6.

Термінали
канюль.

-

Очистити фільтр терміналу слиновідсмоктувача.

тримачі Змастити кільцеві ущільнення.

дивіться параграф 9.4.
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Stabilimento/ Plant Cefla Dental Group
Via Bicocca 14/ c – 40026 Імола (Болонья) Італія
Тел. (+39) 0542 653441 – Факс (+39) 0542 653555
www.cefladentale.it - cefladentale@cefla.it
ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ «СЕ»

93/ 42/ CEE
та наступні модифікації і доповнення
Тип продукту:

Наклейте етикетку стоматологічного обладнання або іншого
пристрою
у цьому рядку або напишіть модель та серійний номер

Серійний №:

Під нашу виключну відповідальність заявляємо, що продукти, до яких відноситься ця декларація, відповідають основним вимогам
(Додаток І), наведеними в наступній нормі: Директива 93/42 / ЄЕС Медичне обладнання та наступні модифікації і доповнення (медичний
апарат 2-го класу).
Імола, дата ____________________________
Albertini Andrea
Керуючий директор
CEFLA sc
Via Selice Prov.le 23/ a - 40026 Імола (Болонья) Італія
P. Iva/ Vat It 00499791200 - C.F. 00293150371
Reg. Impresen. 5089/ BO - R.E.A. n.36186/ BO
www.cefla.it - ceflaimola@cefla.it
Mod. 97210019 — Rev. 2 04/ 06/ 2012
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