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Symbole W&H 

Data Matrix Code do identyfikacji 
produktu, na przykład

przy czynnościach dotyczących 
higieny/ pielęgnacji

OSTRZEŻENIE!
(jeżeli istnieje ryzyko  

zranienia osób)

UWAGA! 
(jeżeli istnieje ryzyko  
uszkodzenia rzeczy)

Objaśnienia ogólne
(brak zagrożeń dla

osób lub mienia)

Łatwopalne! 
Nie zbliżać się z ogniem,  

zakaz palenia!

Serwis W&H 
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1. Wprowadzenie

Bezpieczeństwo użytkownika i pacjentów
Niniejsza instrukcja obsługi wyjaśnia zasady użycia produktów W&H. Ostrzega także przed możliwymi sytuacjami 
zagrożenia. Bezpieczeństwo Użytkownika, zespołu pracowników i oczywiście bezpieczeństwo pacjentów jest sprawą 
najważniejszą. 

Dlatego konieczne jest uważne przeczytanie zasad bezpieczeństwa opisanych od strony 8 niniejszej instrukcji obsługi.

Przeznaczenie
Urządzenie do czyszczenia kanałów sprayu i smarowania olejem ruchomych części kątnic / prostnic stomatologicznych, turbin, 
mikrosilników i skalerów powietrznych.

Niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia Assistina, stwarzając przez to zagrożenie 
dla użytkownika i osób trzecich.

Konserwacja wymienionych części za pomocą W&H Assistina nie jest dezynfekcją ani sterylizacją.

Kwalifikacje użytkownika
Assistina W&H może być obsługiwana przez osoby przeszkolone teoretycznie i praktycznie. Urządzenie zostało zaprojektowane z 
myślą o lekarzach stomatologach i ich asyście. 
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Wprowadzenie

Produkcja zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej
Przy projektowaniu i produkcji niniejszego urządzenia medycznego zastosowano wytyczne normy UE 93/42/EWG. 
Oświadczenie to dotyczy urządzenia

> W&H Assistina

w stanie, w jakim zostało dostarczone. Deklaracja ta nie dotyczy niewyspecyfikowanych podłączeń, sposobu montażu itp.

Odpowiedzialność producenta
Firma W&H Dentalwerk z Bürmoos ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo, niezawodność i właściwą pracę urządzenia 
Assistina tylko wtedy, gdy przestrzegane są następujące zalecenia:

> Urządzenie Assistina musi być używane zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
> Urządzenie Assistina nie posiada żadnych części, które może naprawić użytkownik. Montaż, zmiany czy naprawy mogą 

być przeprowadzane tylko przez przeszkolony i zaakceptowany przez firmę W&H personel techniczny.
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2. Rozpakowanie

Opakowanie W&H nie zagraża środowisku i może być 
poddane utylizacji przez firmy zajmujące się utylizacją 
odpadów. 

Zaleca się jednak pozostawienie oryginalnego opako wania.

Trzymać instrukcję obsługi w 
zasięgu ręki. 
Wyjąć biały i zielony lejek.

Odkleić torebkę z adapterem 
turbinowym.
Wyjąć karton z urządzeniem 
Assistina.

Otworzyć karton i wyjąć rurkę 
do powietrza spod pokrywy. 
Wyjąć startowy zestaw 5 
wkładek fizelinowych. 

Wyjąć olej serwisowy, płyn 
czyszczący, kompletny filtr 
powietrza i wyposażenie 
dodatkowe z bocznych 
przegródek.
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3. Zawartość opakowania

> Urządzenie czyszczące i konserwujące W&H Assistina (REF 00030125, 00030140)
> Kompletny filtr powietrza
> 4-otoworowy adapter turbinowy nr kat. 02685000
> Lejek do napełniania, biały, nr kat. 02689300
> Lejek do napełniania, zielony, nr kat. 02689400
> Kompletna 2-metrowa rurka do powietrza nr kat. 02697000
> Zestaw 5 wkładek fizelinowych do szufladki nr kat. 02690300
> 2 zapasowe uszczelki nr kat. 02680600 i
 2 zapasowe o-ringi nr kat. 02695700
> Instrukcja obsługi 
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Należy bezwzględnie przestrzegać następujących zaleceń
> Urządzenie może stać tylko w dostatecznie wietrzonych pomieszczeniach!
> Nie dotykać urządzenia podczas cyklu konserwacji!
>  Kątnicę / prostnicę, turbinę, adapter turbinowy, mikrosilnik lub skaler powietrzny mocować w urządzeniu po całkowitym 

zatrzymaniu się elementu napędowego! (Ryzyko uszkodzenia napędu, adaptera lub konserwowanego instrumentu)
> Przed każdym uruchomieniem zamknąć pokrywę i szufladkę na zużyte płyny!
> Unikać kontaktu płynu czyszczącego i oleju serwisowego z oczami!
> Nie połykać płynu czyszczącego!
> Unikać kontaktu oleju serwisowego ze skórą!

Płyn czyszczący i jego pozostałości są łatwopalne. Temperatura zapłonu wynosi 38 °C.
Nie zbliżać się z ogniem! Nie palić tytoniu!

Stosować tylko odpowiednie narzędzia
Przestrzegać zaleceń producenta dotyczących konserwacji stosowanych kątnic / prostnic, turbin, mikrosilników i skalerów 
powietrznych!

Niewłaściwe użycie
Niewłaściwe użycie, a także nieprawidłowy montaż, modyfikacje czy naprawy urządzenia Assistina oraz nieprzestrzeganie 
instrukcji obsługi powodują unieważnienie gwarancji i zwalniają producenta z wszelkich roszczeń! 

4. Zasady bezpieczeństwa
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5. Opis panelu przedniego urządzenia 

Wskaźnik poziomu 
płynu czyszczącego

Okienko wskaźni 
ka poprawności 
pracy urządzenia 
dla płynu 
czyszczącego

Okienko wskaźnika 
poprawności pracy 
urządzenia dla 
oleju serwisowego

Wskaźnik poziomu 
oleju serwisowego

Szufladka na  
zużyte płyny

wgłębienie na 
adapter

Pokrywa

wlew do zbiornika 
płynu czyszczącego

Wlew do zbiornika 
oleju serwisowego

Olej serwisowy W&H

Przycisk 
uruchamiający 
urządzenie

Płyn czyszczący W&H 
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6. Opis panelu tylnego urządzenia

Kompletny filtr 
powietrza

Szybkozłączka do 
podłączenia rurki  
do powietrza
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7. Uruchamianie – pierwsze użycie

> Podczas napełniania olej serwisowy musi mieć temperaturę pokojową.
> Nigdy nie zamieniać lejków (biały do białego, zielony do zielonego) i chronić je przed kurzem!
> Kontrolować wskaźnik stanu napełnienia!
> Stosować tylko czyste i przefiltrowane sprężone powietrze!

Płyn czyszczący W&H nie zawiera aldehydów, nie jest toksyczny i w ściekach ulega biodegradacji. Olej serwisowy W&H 
jest całkowicie bezpieczny dla zdrowia, resztki po nim podlegają utylizacji.

Odkręcić obie pokrywki i usunąć obie uszczelki 
transportowe (powodują nieprawidłowe 
działanie)!
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Uruchamianie – napełnianie olejem serwisowym/płynem czyszczącym W&H

Odkręcić pokrywkę ze zbiornika 
oznaczonego kolorem białym. 
Nałożyć biały lejek.

Nalać 250 ml oleju  
serwiso wego.

Odkręcić pokrywkę ze zbiornika 
oznaczonego kolorem 
zielonym.
Nałożyć zielony lejek.

Nalać 250 ml płynu 
czyszczącego.

Zamknąć oba zbiorniki. 
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Uruchamianie – podłączanie do sprężonego powietrza

Filtr wbudowany w rurkę do sprężonego powietrza jest jedynie filtrem końcowym. 
Nie może być stosowany do oczyszczania powietrza z kompresora. 
W przypadku zabrudzenia wymienić filtr.

Dokładnie zamontować filtr 
powietrza.

Podłączyć szybkozłączkę rurki do 
powietrza do gniazda w urządzeniu 
Assistina.
Podłączyć do instalacji sprężonego 
powietrza używając złączki 1/8“.

02697000
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Uruchamianie – pierwsze napełnianie systemu

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności na szmatce lub chusteczce nie ma śladu oleju ani nie jest wyczuwalny 
zapach alkoholu to znaczy, że urządzenie nie zostało jeszcze odpowiednio napełnione.

Zdjąć korek ochronny z 
elementu napędowego i 
umieścić w bezpiecznym 
miejscu.

Trzymać szmatkę lub 
chusteczkę przed elementem 
napędowym.

Nacisnąć i przytrzymać przez  
2 sekundy przycisk 
uruchamiający urządzenie. 
Czynność tę powtórzyć około 
15 razy w odstępach  
2-sekundowych.

Nacisnąć i przytrzymać przez  
2 sekundy przycisk 
uruchamiający urządzenie. 
Czynność powtórzyć 10 razy.

15 x 
2 sek.

10 x 
2 sek.
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8. Sprawdzenie poprawności działania

>  Podczas sprawdzania urządzenia nie należy podłączać do elementu napędowego żadnej końcówki stomatologicznej ani 
mikrosilnika czy skalera powietrznego!

>  Jeśli na elemencie napędowym jest adapter, należy go zdjąć.

Jeśli wkładka jest wilgotna, to urządzenie działa poprawnie. 
W przeciwnym wypadku: powtórzyć cykl 2 do 3 razy.
Zużyte wkładki utylizować jak chusteczki do dezynfekcji powierzchni.

Włożyć wkładkę fizelinową do 
szufladki.

Zamknąć pokrywę i szufladkę. 

Nacisnąć i przytrzymać 
przycisk uruchamiający przez  
2 sekundy.

1 x 
2 sek.
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9. Sprawdzenie działania

Wskaźnik działania

Należy cały czas kontrolować wskaźnik działania!

> Nacisnąć i przytrzymać przycisk uruchamiający przez 2 sekundy.
 W prawym dolnym rogu urządzenia pod wskaźnikiem poziomu płynu czyszczącego pojawi się zielona kuleczka.
> Zwolnić przycisk.
 Teraz zielona kuleczka pojawi się w lewym dolnym rogu urządzenia pod wskaźnikiem poziomu oleju serwisowego.

Po kilku sekundach obie kuleczki znikną.
Pojawienie się obu kuleczek świadczy o prawidłowej pracy urządzenia. 
Brak kuleczek podczas trwania cyklu konserwacji oznacza nieprawidłowe działanie urządzenia.

Kontrola działania mechanizmu napędowego

>  Kątnicę / prostnicę lub turbinę z zamontowanym wiertłem założyć na element napędowy 
urządzenia Assistina.

> Nacisnąć – i przytrzymać przycisk uruchamiający przez 2 sekundy.

Rozpoczęcie cyklu widoczne jest dzięki obracającemu się instrumentowi.
Brak obrotów wiertła oznacza nieprawidłowe działanie urządzenia.
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10. Konserwacja

> Najpierw należy przeprowadzić zewnętrzną dezynfekcję i czyszczenie.
> Konserwacja powinna być przeprowadzona przed każdą sterylizacją albo codziennie w południe i wieczorem.
> W przypadku konserwacji kątnic ze zdejmowanymi główkami stosować adapter nr kat. 02679000.

W przypadku konserwacji po każdym pacjencie
> Nacisnąć raz przycisk uruchamiający

W przypadku konserwacji 2 razy dziennie
> Nacisnąć przycisk uruchamiający 2-krotnie za każdym razem.

W trakcie procesu konserwacji zostaje podana dokładnie odmierzona ilość płynu czyszczącego i oleju serwisowego W&H.

Każde dodatkowe naciśnięcie przycisku dostarcza następną dawkę płynu czyszczącego i oleju serwisowego co może 
spowodować wystąpienie ich nadmiaru w instrumencie!
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Konserwacja

kątnic / prostnic z połączeniem ISO
Cykl konserwacji trwa ok. 35 sekund.
> Otworzyć pokrywę.

Uruchomić kątnicę / prostnicę na próbę.
Po wytarciu jest przygotowana do sterylizacji.

Nacisnąć zielony przycisk 
blokujący i zdjąć adapter 
turbinowy.
Położyć go w zagłębieniu na 
obudowie.

Zamocować kątnicę / 
prostnicę, otworami 
sprayowymi skierowanymi do 
dołu, na elemencie napędowym 
wciskając ją do oporu. Zamknąć 
pokrywę i szufladkę.

Nacisnąć 1 raz przycisk 
uruchamiający i przytrzymać 
przez 2 sekundy. Po 
zakończeniu cyklu kon serwacji 
otworzyć pokrywę.

Nacisnąć zielony przycisk 
blokujący i jednocześnie zdjąć 
kątnicę / prostnicę.

1 x 
2 sek.
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Konserwacja

turbin
Cykl konserwacji trwa ok. 30 sekund.
> Stosować adapter turbinowy nr kat. 02685000 ze standardowym połączeniem 4-otworowym.
> Otworzyć pokrywę.

Turbiny W&H: 
Połączyć oba adaptery ze sobą. 
Adapter nie może zastępować 
szybkozłączki na rękawie 
turbinowym.

Inne turbin:
Wkręcić odpowiednią 
szybkozłączkę w adapter 
turbinowy (np. adapter 
02692000, 04713200...).

02685000

Turbiny
> z 2- lub 3-otworowym   
 przyłączem Borden i
> z powietrzem sprayowym  
 połączonym z powietrzem  
 zasilającym:
Wkręcić adapter turbinowy 
w turbinę. Założyć adapter 
turbinowy na nakładkę silnika.

07014500

Turbiny ze standardowym 
4-otworowym połączeniem:
Przykręcić adapter turbiny do 
danej turbiny.

02685000

02690400

02685000

04713200
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Uruchomić turbinę na próbę.
Po wytarciu turbiny jest ona przygotowana do sterylizacji.

Konserwacja

Zamocować turbinę, otworami 
sprayowymi skierowanymi 
do dołu, na szybkozłączce lub 
adapterze. 
Zamknąć pokrywę i szufladkę.

Założyć odpowiedni adapter lub 
zestaw adapterów na element 
napędowy.

Nacisnąć 1 raz przycisk 
uruchamiający i przytrzymać 
przez 2 sekundy. Po 
zakończeniu cyklu kon ser-
wującego otworzyć pokrywę.

Nacisnąć zielony przycisk 
blokujący i jed nocześnie zdjąć 
turbinę z adaptera.

1 x 
2 sek.
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Konserwacja

mikrosilnika i skalera powietrznego
Cykl konserwacji trwa ok. 35 sekund.
> Stosować adapter turbinowy nr kat. 02685000 ze standardowym połączeniem 4-otworowym.
> Ustawić pierścień mikrosilnika na obroty w prawą lub lewą stronę (w położeniu “zerowym” nie nastąpi konserwacja).
> Konserwować je tak jak turbiny (patrz strona 20).
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Konserwacja systemu mocowania FG

i kątnic FG firmy 
> Konserwować przynajmniej raz w tygodniu.
> Wyjąć instrument obrotowy.
> Stosować adapter T1 02693000.

Zamocować adapter T1 na 
elemencie napędowym dyszą 
skierowaną do dołu.
Nie zamykać pokrywy.

Wcisnąć główkę końcówki od 
dołu na adapter.
Oprzeć końcówkę na krawędzi 
pokrywy. 

Nacisnąć 1 raz przycisk 
uruchamiający i przytrzymać 
przez 2 sekundy.

Przez ok. 10 sekund dociskać 
główkę końcówki do adaptera.
Zamknąć pokrywę.
Odczekać do zakończenia 
cyklu konserwacji.

1 x 
2 sek.
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11. Czyszczenie i dezynfekcja

W&H zaleca zewnętrzne czyszczenie urządzenia Assistina 

> Raz w tygodniu lub w razie potrzeby.
> Do zewnętrznego czyszczenia obudowy stosować płyn czyszczący W&H.

Czyszczenie pokrywy i szufladki na zużyte płyny

> W razie potrzeby
> Delikatnie ścisnąć pokrywę.
> Wyjąć pokrywę z zamocowania.
> Do czyszczenia pokrywy od wewnątrz stosować płyn czyszczący W&H.
> Szufladkę czyścić w termodezynfektorze.
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12. Akcesoria W&H Stosować wyłącznie oryginalne akcesoria/części zamienne lub 
akcesoria zatwierdzone przez W&H

Wyposażenie dodatkowe

02676400 Korek ochronny
02679000 Adapter do kątnic ze zdejmowanymi główkami

02680600 Uszczelka
02685000 4-otoworowy adapter turbinowy
02689300 Lejek do napełniania, biały
02689400 Lejek do napełniania, zielony

02690400 Adapter do wszystkich produktów W&H z systemem Roto Quick
02691000 Adapter do kątnic / prostnic T1 Classic firmy Sirona
02692000 Adapter do turbin T1, T2, T3 firmy Sirona
02693000 Adapter do czyszczenia systemów mocowania FG i innych 
05204600 Główka kątnicy firmy Entran
02697000 2-metrowa rurka do powietrza z połączeniem 6 x 4 mm
02699901 Pokrywa na długie końcówki
04713200 Adapter dla systemu Multiflex®
 (Multiflex® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy KaVo Medizintechnik GmbH w Niemczech) 

07014500 Adapter Assistina Borden
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Akcesoria W&H 

02675200 Filtr powietrza do rurki nr kat. 02697000
02695700 O-ring do elementu napędowego

02670500 Wkład filtra powietrza
02675910 500 ml oleju serwisowego W&H
02680200 1000 ml płynu czyszczącego W&H
02680500 Opakowanie oleju serwisowego W&H i płynu czyszczącego W&H
02690300 Zestaw 5 wkładek fizelinowych do szufladki
02694500 Wkładki fizelinowe, 20 sztuk w opakowaniu
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13. Serwis

Okresowe sprawdzanie działania urządzenia Assistina
Regularne sprawdzanie poprawności działania i bezpieczeństwa urządzenia jest niezbędne: 

Po każdym użyciu:
> Kontrolować wskaźnik działania.
Raz w tygodniu: 
> Kontrolować wskaźniki stanu napełnienia.

Tylko nieuszkodzone i właściwie założone o-ringi gwarantują zawsze właściwą i bezpieczną konserwację

Raz w roku: 
> Należy przeprowadzić kontrolę działania (strona 16).
> Sprawdzić, stan końcowego filtra na rurce doprowadzającej powietrze.

> Sprawdzać o-ringi na  
 elemencie napędowym.
> W razie uszkodzenia lub co  
 dwa miesiące wymieniać  
 o-ringi.
> W przypadku braku  
 któregokolwiek o-ringu  
 natychmiast założyć nowy.

Mocno ścisnąć o-ring 
palcami i zdjąć go z elementu 
napędowego.  
Nasunąć nowy o-ring.
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Serwis

Miejsce na 2 zapasowe 
o-ringi nr 02695700.

Do wymiany o-ringów nie trzeba używać żadnych narzędzi.
Wymiana będzie łatwiejsza gdy na palcach nie będzie śladu tłuszczu.

> Mocno ścisnąć o-ring palcami i zdjąć go z elementu napędowego.
> Zdjąć o-ring.
> Nasunąć nowy o-ring nr 02695700.
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Serwis

Wymiana pakietu filtrów
> Nie dotykać wkładu filtra powietrza (ryzyko uszkodzenia)!
>  Urządzenie Assistina używać tylko wtedy, gdy kompletny filtr jest zamontowany z tyłu urządzenia.

>  Wkład filtra powietrza wymieniać po ok. 7 000 cyklach konserwujących (odpowiada zużyciu 500 ml pojemnika oleju 
 serwisowego W&H).ww

Odłączyć filtr pociągając go 
poziomo do tyłu.

Odpowiednim narzędziem 
wyjąć wkład filtra z obudowy.
Utylizować jak odpady 
specjalne.

Wyjąć wkład filtra  
z opako wania.
Wcisnąć wkład w  
obudowę filtra.
Szczelnie podłączyć kompletny 
filtr do urządzenia.
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Przesunąć pierścień (a, b) w 
kierunku filtra powietrza i zdjąć 
wąż doprowadzający powietrze.

Wymienić filtr powietrza i 
podłączyć wąż doprowadzający 
powietrze (a, b).

Podłączyć wąż doprowadzający 
powietrze.

Zwrócić uwagę na 
kierunek przepływu na 
filtrze powietrza.

(a) (b)

(a) (b)

Serwisowanie – wymiana filtra powietrza

> Filtr powietrza należy wymieniać po zabrudzeniu lub co najmniej 1 x w roku.
> Stosować wyłącznie czyste przefiltrowane powietrze pod ciśnieniem!

Przed wymianą filtra powietrza zakręcić centralne zasilanie powietrzem.

Docisnąć pierścień w dół. 
Równocześnie wyciągnąć wąż 
doprowadzający powietrze.
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Zwroty
> Wszelkie pytania należy kierować do autoryzowanego sprzedawcy lub punktu serwisowego W&H (patrz strona 33).
> Przy zwrotach odsyłać zawsze w oryginalnym opakowaniu.

Serwis

Miejsce na 2  
uszczelki transportowe  

nr 02680600.
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Serwis

Odłączyć filtr powietrza 
pociągając go poziomo do tyłu.

Odłączyć rurkę 
doprowadzającą powietrze.

Opróżnić zbiorniki na olej 
serwisowy i płyn czyszczący. 
Nie opróżniać obu zbiorników 
jednocześnie. Płyn czyszczący 
i olej serwisowy nie mogą się 
zmieszać!

Włożyć uszczelki transportowe 
do obu wlewów.
Dokręcić obie pokrywki. 
Przed opróżnieniem jednego 
zbiornika włożyć uszczelkę 
transportową do wlewu 
drugiego.

Założyć korek ochronny nr 
kat. 02676400 na element 
napędowy.

W przypadku braku 
oryginalnego opakowania:
zwrócić się do sprzedawcy 
po oryginalne opakowanie 
lub użyć bezpiecznego 
opakowania zastępczego.
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14. Dane techniczne

Wysokość: 223 mm
Szerokość: 190 mm
Głębokość (z filtrem): 415 mm
Waga: 2,70 kg
Zużycie powietrza ok. 60 l/min 
Głośność: 63 dB (A) (w odległości 50 cm)
Ciśnienie robocze: 4 do 10 barów (regulowane przez wbudowany, automatyczny regulator ciśnienia)
Pojemność: 250 ml oleju serwisowego, wystarczające na ok. 3 500 cykli konserwacji
 250 ml płynu czyszczącego, wystarczające na ok. 2 500 cykli konserwacji



Niniejszy wyrób W&H został opracowany z największą dbałością przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów. 
Niezawodność sprzętu gwarantują wszechstronne badania i kontrole. Prosimy zwrócić uwagę, że dochodzenie 
roszczeń z tytułu gwarancji jest możliwe tylko przy zachowaniu wszystkich wskazówek zamieszczonych w 
niniejszej instrukcji użycia.

W&H jako producent odpowiada za wady materiałowe oraz wady wykonania w okresie gwarancji trwającym  
12 miesięcy od daty zakupu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowej obsługi lub napraw sprzętu przez 
osoby trzecie nieupoważnione do tego przez W&H!  

Roszczenia gwarancyjne – z dołączonym dowodem zakupu – należy zgłaszać u dostawcy lub w autoryzowanym 
punkcie serwisowym firmy W&H. Spełnienie świadczeń gwarancyjnych nie przedłuża okresu gwarancji ani rękojmi.

O ś w i a d c z e n i e  d o t y c z ą c e  ś w i a d c z e ń  g w a r a n c y j n y c h

1 2  m i e s i ę c y  g w a r a n c j i
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Sieć W&H

Zapraszamy do odwiedzenia firmy W&H w Internecie na stronie http://wh.com.
W punkcie menu »Service« (Serwis) znajdą Państwo zlokalizowanego najbliżej Państwa autoryzowanego partnera  
serwisowego W&H.
W przypadku braku dostępu do Internetu prosimy o kontakt pod:

DENTALSERVICE Premium, Ul. Farbiarska 69, PL-002-862 Warszawa
t: +48 533-983-005, serwis@ds-premium.pl, www.ds-premium.pl





Producent

Form-Nr. 50458 APL 
Rev. 019 / 05.09.2019 

Zastrzega się prawo zmian 

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria

t +43 6274 6236-0, f +43 6274 6236-55
office@wh.com wh.com


