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1 Informacje ogólne
1.1 Uwagi do niniejszej Instrukcji
1.1.1 Informacje ogólne na temat instrukcji obsługi
Przestrzegaj instrukcji Aby zapoznać się z urządzeniem, należy przeczytać instrukcję przed jego 

uruchomieniem. Ogromnie istotne jest przestrzeganie wymagań zawartych 
w ostrzeżeniach oraz informacjach o bezpieczeństwie.

Zabezpiecz dokumenty Instrukcję należy zawsze przechowywać w dostępnym miejscu na wypadek, 
gdyby użytkownik potrzebował dodatkowych informacji po rozpoczęciu 
użytkowania urządzenia. Dokumentacja techniczna także jest częścią 
produktu.
W przypadku sprzedaży urządzenia, należy upewnić się, że Instrukcja 
obsługi oraz inne dokumenty techniczne zostały do niego dołączone, tak, 
aby nowy właściciel mógł zapoznać się z jego funkcjonowaniem oraz 
zawartymi w dokumentach ostrzeżeniami i informacjami o bezpieczeństwie.
Dokumentacja techniczna stanowi element wyposażenia urządzenia.

Pomoc W przypadku niemożności samodzielnego rozwiązania problemu mimo 
dokładnego zapoznania się z treścią instrukcji, proszę skontaktować się z 
FONA lub ze swoim sprzedawcą.

1.1.2 Zakres niniejszej instrukcji obsługi

Opcje urządzenia Niniejszy dokument opisuje pełną wersję systemu. Dlatego może zawierać 
opisy elementów, które nie znalazły się w zakupionej przez użytkownika 
wersji urządzenia.

1.1.3 Inne obowiązujące dokumenty

Unit może być wyposażony w dodatkowe komponenty, opisane w 
odrębnych instrukcjach obsługi. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w 
treści Instrukcji, jak również we wszelkich ostrzeżeniach i informacjach o 
bezpieczeństwie.

1.1.4 Gwarancja i odpowiedzialność

Dokument gwarancyjny Aby zapewnić sobie możliwość reklamacji, proszę wypełnić dołączony do 
instrukcji dokument „Raport z instalacji/ Dokument gwarancyjny” wraz z 
inżynierem serwisowym bezzwłocznie po zainstalowaniu produktu.

Konserwacja Konserwację należy przeprowadzać w stałych odstępach czasu, aby 
zapewnić niezawodność pracy i funkcjonowania urządzenia oraz 
zagwarantować bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów, użytkowników i innych
osób. Więcej informacji – patrz punkt 6 „Konserwacja przeprowadzana 
przez inżyniera serwisowego”. 
Właściciel odpowiada za przeprowadzenie wszelkich niezbędnych działań z 
zakresu konserwacji urządzenia.
Jako producent medycznych urządzeń elektrycznych, odpowiadamy za 
charakterystykę bezpieczeństwa urządzenia wyłącznie w przypadku, gdy 
konserwacja i naprawy urządzenia są przeprowadzane przez FONA lub przez
personel, który jednoznacznie do tego upoważniliśmy, pod warunkiem, że w
przypadku awarii poszczególnych elementów urządzenia, są one 
zastępowane oryginalnymi częściami zamiennymi.

Wyłączenie W przypadku, gdy właściciel urządzenia nie dopełni obowiązku jego 



odpowiedzialności konserwacji, FONA i jej autoryzowani sprzedawcy nie mogą być pociągani 
do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wynikłe z tego faktu. 

2 Instrukcje bezpieczeństwa
2.1 Określenie poziomu zagrożenia

Aby zapobiec obrażeniom i wystąpieniu szkód materialnych, proszę 
przestrzegać informacji bezpieczeństwa, podanych w treści niniejszego 
dokumentu. Informacje te zostały wyróżnione następująco:
⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO
Bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do poważnych obrażeń 
ciała lub śmierci.
⚠ OSTRZEŻENIE
Potencjalnie niebezpieczna sytuacja, która może prowadzić do poważnych 
obrażeń ciała lub śmierci.
⚠ OSTROŻNIE
Potencjalnie niebezpieczna sytuacja, która może prowadzić do lekkich 
obrażeń ciała.
UWAGA
Potencjalnie szkodliwa sytuacja, która może prowadzić do uszkodzenia 
produktu lub obiektów znajdujących się w jego otoczeniu.
WAŻNE
Informacje dotyczące stosowania oraz inne istotne informacje.

2.2 Informacje na urządzeniu

Dokumenty towarzyszące Symbol „patrz dokumenty towarzyszące” został zamieszczony na tabliczce 
znamionowej. Dokumenty towarzyszące dołączono do urządzenia.

Wyładowania 
elektrostatyczne (ESD)

Złączy lub gniazd opatrzonych ostrzeżeniem z tabliczką ESD nie należy 
dotykać ani podłączać bez zachowania odpowiednich środków ostrożności. 
Patrz także „2.17 Wyładowania elektrostatyczne (ESD)” oraz „10 
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC”). 

2.3 Instalacja w miejscu pracy

Instalacja w miejscu pracy musi odbyć się zgodnie z wymaganiami FONA. 
Informacje szczegółowe można znaleźć w dokumencie „Instrukcja instalacji”.

2.4 Jakość mediów

Woda i powietrze, dostarczane do urządzenia, muszą spełniać wymagania 
określone w Instrukcji instalacji. Należy korzystać wyłącznie z wody pitnej 
oraz suchego, higienicznie czystego powietrza, nie zawierającego oleju, do 
pracy z akcesoriami należącymi do urządzenia. Konieczne jest zmiękczanie 
wody, jeśli twardość wody przekracza 12 dH (=2,15 mmol/L). Twardość 
wody należy w takim wypadku zredukować do 8 dH (=1,43 mmol/L).

2.5 Podłączenie do instalacji wodociągowej

Należy zawsze przestrzegać przepisów krajowych w zakresie podłączenia 



stacji uzdatniania wody do instalacji wodociągowej.

2.5.1 Unit ze standardowym obiegiem wody
Unit wyposażony w standardowy obieg wody nie posiada systemu 
dezynfekcji - może wystąpić konieczność instalacji dodatkowych elementów 
w celu ochrony wody w instalacji wodociągowej.

2.5.2 Unit z pakietem higienicznym w obiegu wody
Unit jest wyposażony w swobodny odpływ w ramach obiegu wody (dystans 
izolacyjny ≥ 20mm). Zapewnia on ochronę instalacji wodociągowej przed 
wtórnym zanieczyszczeniem z odpływu. Gwarantuje to zgodność z 
wymaganiami normy EN 1717. Unit wyposażony w standardowy obieg 
wody nie posiada systemu dezynfekcji - może wystąpić konieczność 
instalacji dodatkowych elementów w celu ochrony wody w instalacji 
wodociągowej.

2.6 Konserwacja i naprawa
Autoryzowany personel 
techniczny i części zamienne

Regularność konserwacji

Jako producent unitu stomatologicznego,  dbając o bezpieczeństwo 
Państwa pracy, podkreślamy istotność zlecania konserwacji i napraw unitu 
wyłącznie firmie FONA lub autoryzowanemu personelowi. Co więcej, 
uszkodzone elementy należy zawsze wymieniać na oryginalne części 
zamienne.
Sugerujemy, aby występowali Państwo każdorazowo o wydanie 
zaświadczenia, określającego zakres i charakter przeprowadzonych napraw; 
musi ono obejmować wszelkie zmiany parametrów znamionowych oraz 
zakresów roboczych (o ile takowe wystąpiły), jak również datę, nazwę firmy 
oraz podpis osoby przeprowadzającej konserwację/ naprawę.
Mimo doskonałej jakości unitu, także w przypadku jego wzorowego 
utrzymania przez zespół roboczy, aby zagwarantować pełne bezpieczeństwo
pracy konieczne jest zadbanie o działania konserwacyjne, przeprowadzane 
w regularnych odstępach czasu.
Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy i niezawodność unitu oraz uniknąć 
uszkodzeń, spowodowanych przez zwykłe zużycie, właściciel systemu musi 
regularnie zlecać inspekcje, przeprowadzane przez firmę FONA lub 
autoryzowany personel. Ponadto, konieczne jest także przeprowadzanie 
kontroli bezpieczeństwa. Proszę skontaktować się ze sprzedawcą sprzętu 
dentystycznego w celu uzyskania oferty w tym zakresie. Więcej informacji 
znajdziecie Państwo w punkcie „Konserwacja przeprowadzana przez 
inżyniera serwisowego”.

2.7 Praca bez zakłóceń
Korzystanie z unitu jest dozwolone wyłącznie, jeśli działa on prawidłowo. W 
przypadku, gdy nie można zagwarantować pracy unitu bez zakłóceń, należy 
go wyłączyć, zlecić jego sprawdzenie autoryzowanym technikom pod kątem 
uszkodzeń oraz – w razie konieczności – poddać naprawie.

2.8 System próżniowy
Próżniowe usuwanie tlenków aluminium i innych metali z urządzeń do 
piaskowania przy pomocy separatora amalgamatu oraz separatora 
automatycznego zainstalowanego w unicie jest zabronione! 
Spowodowałoby to zniszczenie i zatkanie przewodów próżniowych i 
odpływowych.
Do pracy z urządzeniami do piaskowania przy pomocy tlenków metali należy
stosować odrębny układ próżniowy. Unity wyposażone w centralny układ 
odsysania na mokro zasadniczo nadają się do usuwania tych materiałów 
przy pomocy odsysacza. Należy jednak przestrzegać instrukcji, 
dostarczonych przez producenta układu próżniowego.
Nie stosuje się natomiast ograniczeń w przypadku urządzeń do piaskowania 
przy pomocy siarczanu magnezu w połączeniu z unitami FONA. W takich 



wypadkach należy jednak zapewnić gruntowne przepłukanie systemu przy 
pomocy odpowiedniej ilości wody.

2.9 Fotel pacjenta
Należy przestrzegać limitu obciążenia fotela pacjenta, który wynosi 165 kg.
Rozkład obciążeń jest zgodny z normą ISO 6675. Test bezpieczeństwa 
przeprowadza się z zastosowaniem współczynnika bezpieczeństwa wg IEC 
60601-1.
Maksymalna dozwolona masa akcesoriów zamontowanych na fotelu 
pacjenta wynosi 5 kg.
Ręce i nogi pacjenta muszą spoczywać na obiciu fotela.

2.10 Tryb pracy
Praca ciągła z obciążeniem nieciągłym, odpowiadająca trybowi pracy 
stomatologa.

2.11 Praca nieciągła
Silniki unitu oraz instrumentów są przystosowane do pracy nieciągłej, 
stosownie do trybu pracy stomatologa. Napęd fotela i oparcia: max. 10% 
cyklu pracy, czas trwania cyklu: 1200 s.
 

2.12 Środki konserwujące i czyszczące
Stosowanie nieodpowiednich środków konserwujących i czyszczących może 
skutkować korozją powierzchni unitu. Dlatego należy stosować wyłącznie 
środki zaaprobowane przez FONA. Więcej informacji: patrz punkt 5.1.2 
Środki konserwujące i czyszczące. Korzystanie z unitu jest dozwolone 
wyłącznie, jeśli działa on prawidłowo. W przypadku, gdy nie można 
zagwarantować pracy unitu bez zakłóceń, należy go wyłączyć, zlecić jego 
sprawdzenie autoryzowanym technikom pod kątem uszkodzeń oraz – w 
razie konieczności – poddać naprawie. 

2.13 Modyfikacje i rozbudowa systemu
Modyfikacja systemu, która mogłaby wpłynąć na bezpieczeństwo 
użytkownika, pacjenta lub innych osób jest zakazana przez prawo. Ze 
względów bezpieczeństwa, produktu można używać wyłącznie z 
oryginalnymi akcesoriami FONA lub dostawców zewnętrznych, 
jednoznacznie zatwierdzonymi przez FONA. Użytkownik ponosi 
odpowiedzialność za ryzyko, związane ze stosowaniem akcesoriów innych 
niż zatwierdzone.

2.14 Środowisko robocze
Temperatura: 5 ~ 40°C

Wilgotność względna: 10% ~ 80%
Ciśnienie atmosferyczne: 700 hPa ~ 1060 hPa
Maksymalna wysokość n.p.m.: 3000 m
 

2.15 Środowisko transportu i przechowywania
Temperatura: -40 ~ +70°C 
Wilgotność względna: 10% ~ 80%

2.16 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Unit spełnia wymagania IEC 60601-1-2.
Elektryczny sprzęt medyczny wymaga zachowania szczególnych środków 
ostrożności w zakresie EMC. Należy go zainstalować i obsługiwać zgodnie ze 
specyfikacją, podaną w rozdziale „Kompatybilność elektromagnetyczna” dla
odpowiedniego unitu.
Stacjonarne i przenośne urządzenia komunikacyjne będące źródłem fal 



radiowych mogą powodować zakłócenia w pracy elektrycznego sprzętu 
medycznego. Dlatego należy zakazać korzystania z telefonów komórkowych 
i bezprzewodowych w klinice lub szpitalu.
Systemy wideo
Zakłócenia elektromagnetyczne w środowisku kliniki mogą skutkować 
redukcją jakości obrazu. W takich wypadkach należy powtórzyć 
prześwietlenie przed zapisaniem obrazu.
W przypadku spadków napięcia, obrazy zachowane w kamerze mogą zostać 
utracone. Należy w takim przypadku powtórzyć prześwietlenie. Skutkiem 
zakłóceń łączności radiowej, spowodowanej przez nadajniki radiowe – 
profesjonalne lub amatorskie – może być wystąpienie artefaktów na 
zdjęciu.

2.17 Wyładowania elektrostatyczne
Środki ochronne
Wyładowania elektrostatyczne, związane z obecnością osób, mogą 
spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych pod wpływem 
dotyku. Uszkodzone elementy wymagają zwykle wymiany. Naprawę należy 
zlecić wykwalifikowanemu personelowi.
Środki ochrony przed ESD:
-Procedury unikania wyładowań elektrostatycznych dzięki:

- klimatyzacji
- nawilżaniu powietrza
- przewodzącym matom na podłodze
- unikaniu odzieży syntetycznej

-Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych z ciała poprzez kontakt z:
- metalową obudową urządzenia
- dużymi przedmiotami metalowymi
- ochronnym złączem uziemiającym

- Noszenie opaski antystatycznej, która pozwala na utworzenie połączenia 
pomiędzy ciałem i ochronnym złączem uziemiającym.
Obszary narażone na ryzyko zostały wskazane na urządzeniu przy pomocy 
plakietki ostrzegawczej ESD.
Zalecamy, aby wszystkie osoby pracujące z urządzeniem miały świadomość 
informacji podanej na plakietce ESD. Należy także przeprowadzić szkolenie 
w zakresie fizyki wyładowań elektrostatycznych.

2.18 Demontaż / ponowna instalacja
W trakcie demontażu i ponownej instalacji unitu, należy przestrzegać 
instrukcji instalacji, mającej zastosowanie do pierwszej instalacji, aby 
zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie i stabilność urządzenia.

3 Opis urządzenia
3.1 Normy/ aprobaty

IEC 60601-1 Bezpieczeństwo elektryczne i mechaniczne
IEC 60601-1-2 Kompatybilność elektromagnetyczna
IEC 60601-1-6 Zdatność do użytku
ISO 11143 Separatory amalgamatu
ISO 6875 Fotele dentystyczne
ISO 7494-1 Urządzenia stomatologiczne
ISO 7494-2 Unity stomatologiczne, doprowadzenie wody i powietrza
ISO 9680 Oświetlenie

3.1.1 Wprowadzenie do produktu

 FONA-200L to urządzenie zaprojektowane w taki sposób, aby zaspokoić 



oczekiwania profesjonalnych stomatologów. W projekcie położono nacisk 
na higienę pracy, a komponenty są skonstruowane w taki sposób, aby 
zapewnić łatwość czyszczenia i konserwacji. Unit ma zapewnić płynną pracę 
stomatologa oraz niezwykle czyste i zdrowe środowisko zarówno dla 
pacjentów, jak i dla lekarzy.

 

3.1.2 Zakres zastosowania
Niniejsze urządzenie służy do diagnostyki, leczenia oraz przeprowadzania 
zabiegów dentystycznych w klinikach i gabinetach stomatologicznych.

3.1.3 Przeznaczenie

Niniejszy unit stomatologiczny służy do diagnozowania i leczenia 
stomatologicznego ludzi przez odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany
personel.
Urządzenie nie może pracować w otoczeniu narażonym na zagrożenie 
wybuchem.
Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem oznacza m.in. przestrzeganie 
niniejszej instrukcji obsługi oraz odpowiednich instrukcji konserwacji 
urządzenia.

3.1.4 Funkcja i struktura urządzenia

Unit stomatologiczny składa się z fotela pacjenta, doprowadzenia wody, 
urządzeń stomatologicznych, oświetlenia, urządzeń pomocniczych oraz 
narzędzi.

3.2 Dane techniczne

Zasilanie wejściowe 100 V AC, 110-120 V AC, 220-230 V AC, 50 Hz/60 Hz
Ciśnienie wody 0,25-0,6 MPa/2,5-6 bara

Przepływ wody > 2,5 l/min

Ciśnienie zasilania 
powietrzem

0,55-0,75 MPa/5,5-7,5 bara

Zużycie powietrza > 70 l/min bez zwężki powietrznej/> 130 l/min ze zwężką powietrzną

Urządzenie do odsysania > 500 l/min z odsysaniem centralnym

Nośność fotela pacjenta 165 kg

Zakres ruchu w pionie fotela
pacjenta

380-780 mm

3.3 Budowa urządzenia



A Urządzenia pomocnicze                 D Fotel pacjenta
B Oświetlenie E Doprowadzenie wody
C Pedał nożny F Urządzenia stomatologiczne

3.4 Fotel pacjenta
Fotel pacjenta obejmuje szereg opcji regulacji napędu, aby optymalnie dostosować pozycję pacjenta do 
wymogów zabiegu. 



A Podwójny zagłówek ruchomy E Przełącznik nożny 4-kierunkowy
B Oparcie pleców                 F Podstawa fotela
C Poręcze (opcjonalnie) G Pedał sterujący
D Siedzenie H Włącznik

3.5 Podwójny zagłówek ruchomy
Podwójny zagłówek ruchomy jest wyposażony w dwa przeguby obrotowe. 
Umożliwiają one regulacje pochylenia głowy w zależności od tego, czy 
zabieg obejmuje szczękę, czy też żuchwę pacjenta. Zagłówek można 
wysunąć lub wsunąć w zależności od wzrostu pacjenta.

A Podkładka pod głowę
B Ruchome przeguby
C Przycisk odblokowujący (jednostronny)
D Wspornik do regulowania wysokości w zależności od wzrostu pacjenta  

3.6 Pedał sterujący
Instrumenty można obsługiwać przy pomocy pedału sterującego.



A Pedał nożny do kontroli prędkości
B Przycisk lewy (spray)
C Wskaźnik chłodzenia
D Przycisk prawy (chip blower – przedmuch przez instrument)
E Listwa pozycjonująca
F Przewód połączeniowy

3.7 Moduł dentystyczny
Moduł dentystyczny jest podłączony do obiegu wody za pomocą ramienia. 
Głowica modułu dentystycznego jest utrzymywana w miejscu przez blokadę
powietrzną. Aby zwolnić blokadę, należy nacisnąć przycisk obok uchwytu.

Moduł z przewodami elastycznymi
Instrumenty podłączone do modułu z przewodami elastycznymi są 
skierowane do góry i umieszczone w uchwytach. Przewody elastyczne 
zwisają swobodnie pod modułem dentystycznym.



A Ramię wspornika
B Instrument
C Panel sterowania
D Uchwyt
E Przycisk blokady powietrznej
F Uchwyty na instrumenty

Moduł z ramieniem wychylnym
Instrumenty podłączone do modułu z ramieniem wychylnym są umieszczone w uchwytach i skierowane w dół. 
Przewody instrumentów znajdują się nad ramieniem obrotowym modułu dentystycznego.

A Ramię wspornika D Uchwyt
B Ramię obrotowe E Przycisk blokady powietrznej
C Panel sterowania F Uchwyty na instrumenty



 

3.7.1 Położenie instrumentów

Dostępne są następujące położenia instrumentów:

Uchwyt 1 Uchwyt 2 Uchwyt 3 Uchwyt 4 Uchwyt 5 Uchwyt 6**
Strzykawka Rączka 

pneumaty-
czna

Rączka 
pneumaty-
czna

Rączka 
pneumaty-
czna

Rączka 
pneumaty-
czna

Strzykawka

Kamera 
wewnątrz-
ustna

BLISO
E-Motor*

BLISO
E-Motor*

BLISO
E-Motor*

BLISO
E-Motor*

Kamera 
wewnątrz-
ustna

System 
utwardzania 
światłem

Skaler (tylko
jeśli uchwyt 
5 nie jest 
używany)

Skaler System 
utwardzania 
światłem

* Obsługa maksymalnie 2 E-napędów BLISO
** Możliwe jest zainstalowanie tylko jednej strzykawki, kamery wewnątrzustnej i systemu utwardzania światłem
w uchwycie 1 lub 6. 

3.7.2 Panel sterowania
3.7.2.1 Główny panel sterowania





3.8 Moduł asystenta
Funkcją modułu asystenta jest przede wszystkim zapewnienie wsparcia 
obsługi instrumentów podłączonych przewodami elastycznymi.
Moduł asystenta jest dostępny w dwóch wersjach – z 2 uchwytami i z 4 
uchwytami.

Wersja z 2 uchwytami:

Wersja z 4 uchwytami (wyposażona w taki sam panel sterowania, jak 
moduł dentystyczny):



3.8.1 Położenie instrumentów

Dostępne są następujące położenia instrumentów:
Wersja z 2 uchwytami:

Uchwyt 2 Uchwyt 3
Mocne 
odsysanie

Słabe 
odsysanie

Wersja z 4 uchwytami:
Uchwyt 1 Uchwyt 2 Uchwyt 3 Uchwyt 4*
Strzykawka Mocne 

odsysanie
Słabe 
odsysanie

Strzykawka

System 
utwardzania 
światłem

System 
utwardzania
światłem

Kamera 
wewnątrz-
ustna

Kamera 
wewnątrz-
ustna

*Możliwe jest zainstalowanie tylko jednej strzykawki, kamery 
wewnątrzustnej i systemu utwardzania światłem w uchwycie 1 lub 6. 

3.9 Obieg wody
System doprowadzania wody zawsze zawiera filtr ssący, miskę spluwaczki 
oraz butelkę na świeżą wodę z przyciskiem doprowadzania wody.
System doprowadzania wody może być także wyposażony w zainstalowany 
na stałe system dezynfekcji wody (włącznie z funkcją oczyszczania i 
odkażania). Zapewnia on dodanie środka dezynfekującego do wody, z którą 
pacjent ma kontakt. Ogranicza to ilość zarazków w przewodach 
doprowadzających wodę. W przypadku wybrania unitu bez systemu 
dezynfekcji, patrz rozdział „Jakość mediów”.
⚠ OSTRZEŻENIE
Mikroorganizmy mogą rozmnażać się w wodzie.
Ich obecność może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.
Jeśli unit jest wyposażony w system dezynfekcji, nie należy używać go bez 
środka dezynfekującego.
Następujące elementy mają charakter opcjonalny: ślinociąg pneumatyczny 
Venturi, ssanie na półmokro, ssanie na mokro z zaworem spluwaczki, ssanie 
na sucho, ssanie na sucho z separatorem amalgamatu.

A Podłączenie węża ssącego (z filtrem) do modułu asystenta
B Uchwyt na spluwaczkę



C Obracana ręcznie spluwaczka
D Kran do napełniania kubka
E Miejsce do montażu wspornika monitora
F Miejsce do montażu wspornika oświetlenia i modułu dentystycznego
G Butelka ze świeżą wodą i przycisk dopływu wody
H Płukanie miski
I Drzwiczki serwisowe

3.10 Możliwość podłączania urządzeń dodatkowych (producentów zewnętrznych)
Akcesoria zewnętrzne mogą być podłączane do złącza urządzeń 
dodatkowych. Muszą one spełniać wymogi dyrektywy w sprawie urządzeń 
medycznych 93/42/WEE.
WAŻNE
Dopływ wody do urządzeń zewnętrznych jest możliwy wyłącznie poprzez 
podłączenie do wodociągu, a nie do butelki na świeżą wodę lub do systemu 
dezynfekcji wody.
WAŻNE
Dopływ wody, powietrza i energii elektrycznej podlega odcięciu z chwilą 
wyłączenia wyłącznika głównego unitu stomatologicznego.

A Złącze wyjściowe zasilania (maks. 6A)
B Bezpiecznik wyjścia zasilania (6,3A bezwładnościowy)
C Szybkozłączka przewodu powietrza
D Szybkozłączka przewodu wody

Ciśnienie Prędkość przepływu
Woda 2.3+ 0.2 bar max 300 ml/min
Powietrze 4.7 + 0.3 bar max 70 ml/min

4 Praca z urządzeniem

4.1 Wstępne uruchomienie
W przypadku instalacji systemu dezynfekcji wody (opcja), konieczne jest 
przeprowadzenie odkażania przed pierwszym uruchomieniem unitu 
stomatologicznego, patrz rozdział „Odkażanie”.
W tym celu, należy napełnić wszystkie przewody doprowadzające wodę 
koncentratem środka dezynfekującego FONAclean, aby ograniczyć 
narażenie wody na bakterie.
Jeżeli inżynier serwisowy nie dopełnił procedury odkażania po 



zainstalowaniu unitu stomatologicznego zgodnie z zawartą umową lub nie 
odkażano urządzenia przez dłużej niż jeden tydzień, należy przeprowadzić tę
procedurę samodzielnie.
Odkażanie trwa około 24 godzin.
Jeżeli unit nie jest wyposażony w zainstalowany system dezynfekcji wody, 
należy uruchomić wszystkie instrumenty korzystające z dopływu wody, 
skaler, ssaki i obie strzykawki, jeden po drugim, na co najmniej 20 – 120 
sekund. Aktywować tryby pracy „płukanie miski” i „napełnianie pojemnika” 
na co najmniej minutę. Patrz rozdział „Oczyszczanie” oraz „Płukanie 
przewodów wody”, aby uzyskać więcej informacji.

4.2 Włączanie i wyłączanie unitu
Aby włączyć unit, dopływ wody i powietrza, należy skorzystać z 
włącznika głównego. Po włączeniu urządzenia, przeprowadzi ono 
automatyczny test. Po długim dźwięku sygnalizującym zakończenie 
testu, unit włączy się i przejdzie w tryb gotowości do pracy.

UWAGA
Aby włączyć/ wyłączyć unit, należy przesunąć dźwignię wyłącznika 
głównego do pozycji końcowej. 

4.3 Pedał sterujący
Instrumenty współpracujące z unitem mogą być obsługiwane za pomocą 
pedału sterującego.  

4.3.1 Obsługiwanie pedału sterującego

Po zdjęciu instrumentu z uchwytu, należy stanąć na pedale sterującym, 
aby włączyć instrument.

Aby aktywować spray, należy nacisnąć lewy przycisk. Włącza się zielona
lamka obok przycisku, która oznacza, że funkcja została aktywowana.

Gdy instrument jest zdjęty z uchwytu, możliwe jest aktywowanie 
przedmuchu za pomocą prawego przycisku. 



4.4 Fotel pacjenta

4.4.1 Instrukcja bezpieczeństwa

⚠ OSTROŻNIE
Wolna przestrzeń pod fotelem pacjenta i nad nim, do wysokości urządzenia 
dostarczającego wodę, może zostać ograniczona w wyniku ruchów fotela.
Może dojść do ściśnięcia lub zmiażdżenia części ciała lub całego ciała 
pacjenta.
Nie wolno pozwolić, aby kończyny pacjenta uwięzły pomiędzy obiciem 
fotela a jego podstawą. Należy upewnić się, że ręce i nogi pacjenta 
spoczywają na obiciu fotela.
Nie umieszczać żadnych przedmiotów na podstawie fotela.
⚠ OSTROŻNIE
Maksymalne obciążenie fotela pacjenta wynosi 165 kg zgodnie z ISO 6875 
(testowano przy pomocy współczynnika bezpieczeństwa wg IEC 60601-1).
W przypadku przekroczenia wartości obciążenia maksymalnego, występuje 
ryzyko uszkodzenia fotela i urazu pacjenta.
Nie należy pozwalać, aby na fotelu siadały osoby ważące ponad 160 kg.
Maksymalna dodatkowa masa akcesoriów zamontowanych do fotela wynosi
5 kg.
⚠ OSTROŻNIE
Żadne przedmioty nie mogą znajdować się w zasięgu zakresu ruchu fotela.
Istnieje niebezpieczeństwo zmiażdżenia pacjenta i uszkodzenia 
przedmiotów.
Należy usunąć z zasięgu ruchu unitu stomatologicznego wszelkie obiekty, 
takie, jak skrzydła okien, szuflady i inne urządzenia.
WA NEŻ
Blokada fotela
Dopóki unit dentystyczny jest włączony, wszystkie funkcje umożliwiające 
ruch fotela pacjenta są zablokowane ze względów bezpieczeństwa.
W przypadku trwałego zablokowania możliwości ruchu fotela, proszę 
skontaktować się z inżynierem serwisowym.

4.4.2 Blokada bezpieczeństwa
Unit jest wyposażony w szereg blokad bezpieczeństwa, aby zapobiec 
urazom i uszkodzeniom. Punkty ich uruchomienia przedstawia ilustracja:
1 Zagłówek
2 Unit asystenta
3 Spluwaczka
4 Podnóżek
5 Wspornik

Przegrzanie napędu oparcia lub mechanizmu podnoszącego
Następujące zdarzenia mają miejsce w przypadku uruchomienia jednej 
lub wielu blokad bezpieczeństwa:

1. Fotel zostaje unieruchomiony, urządzenie generuje sygnał 
dźwiękowy.

2. Przez około dwie sekundy odbywa się ruch korygujący w 
przeciwnym kierunku po uruchomieniu blokady bezpieczeństwa 
zagłówka, podnóżka lub mechanizmu podnoszącego.

Gdy uruchomiona jest blokada bezpieczeństwa, możliwości obsługi unitu 
stomatologicznego są ograniczone.
W przypadku permanentnego zablokowania, proszę skontaktować się z 
inżynierem serwisowym.



4.4.3 Podłokietniki
Dostępne są podłokietniki do fotela pacjenta.
Przesunięcie podłokietnika do przodu ułatwia dostęp do fotela.
⚠ OSTROŻNIE
Należy zawsze przesuwać podłokietnik do jednej z pozycji końcowych. Aby 
uniknąć zagrożenia, nie pozostawiać podłokietnika w pozycji środkowej.

4.4.4 Dwustopniowa regulacja zagłówka
Zagłówek jest wyposażony w dwa przeguby obrotowe. Ułatwiają one 
regulację pochylenia głowy w zależności od tego, czy przeprowadzany jest 
zabieg szczęki, czy żuchwy. Zagłówek można wysuwać lub wsuwać ręcznie, 
odpowiednio do wzrostu pacjenta.
⚠ OSTROŻNIE
Zwolnienie blokady zagłówka neutralizuje siłę działania obu przegubów 
obrotowych.
Jeśli zagłówek nie ma podparcia w chwili, gdy blokada zostanie zwolniona, 
głowa pacjenta może niespodziewanie odskoczyć do tyłu.
Należy zawsze zapewnić podparcie zagłówka, a także głowy pacjenta, przed 
zwolnieniem blokady zagłówka!
Przed zwolnieniem blokady zagłówka należy zablokować oba przeguby 
ruchome.

1. Położyć jedną dłoń pod zagłówkiem, aby zapewnić podparcie 
głowy pacjenta.

2. Drugą dłonią zwolnić blokadę.
Oba przeguby obrotowe są teraz całkowicie ruchome.

3. Wyregulować położenie zagłówka stosownie do potrzeb. Zwolnić 
przycisk blokady.
Oba przeguby obrotowe zostają zablokowane. Sprawdzić, czy 
znajdują się w bezpiecznym położeniu! Zagłówek jest znowu 
bezpieczny.

4.4.5 Regulacja położenia fotela przy pomocy programu
Program położenia fotela można wybrać za pomocą klawiszy sterujących 
modułem dentystycznym i modułem asystenta. Ustawienia fabryczne 
można przeprogramować stosownie do potrzeb, patrz punkt 
„Programowanie położenia fotela”.
⚠ OSTROŻNIE
Moduł dentystyczny, moduł asystenta i miska spluwaczki mogą znaleźć się w
zasięgu zakresu ruchu fotel a pacjenta.
Po uruchomieniu programu automatycznego, np. pozycji 
wejściowej/wyjściowej lub pozycji płukania ust, pacjent może znaleźć się w 
położeniu kolidującym z modułem dentystycznym, wysięgnikiem, modułem 
asystenta lub miską spluwaczki. Istnieje ryzyko zmiażdżenia pacjenta.
- Przed zmianą położenia fotela dentystycznego, zapewnić taką pozycję 
modułu dentystycznego, modułu asystenta, oświetlenia i spluwaczki, aby 
uniknąć możliwości kolizji z pacjentem lub fotelem pacjenta.

4.4.5.1 Regulacja położenia fotela do pozycji wejściowej/wyjściowej
W celu ustawienia pozycji wejściowej/wyjściowej, uruchamiane są 
następujące funkcje:

1. Fotel pacjenta zostaje opuszczony.
2. Oparcie zostaje podniesione.

⚠ OSTRZEŻENIE
Stopy pacjenta mogą zaplątać się w przewody giętkie modułu 
dentystycznego podczas wchodzenia lub schodzenia z fotela 



dentystycznego.
Pacjent może potknąć się lub przewrócić.
Odwrócić moduł dentystyczny na zewnątrz, zanim pacjent wejdzie/ zejdzie z
fotela.
Przy pomocy modułu dentystycznego lub modułu asystenta:

Nacisnąć przycisk .

Nacisnąć przycisk  ponownie, aby pacjent powrócił do poprzedniego 
położenia.

4.4.5.2 Regulacja położenia fotela do pozycji płukania ust
W celu ustawienia pozycji płukania ust, uruchamiane są następujące 
funkcje:

Fotel pacjenta powraca do pozycji wyprostowanej.
WAŻNE
Aby zapewnić pacjentowi większy komfort i ograniczyć ryzyko zakażenia 
podczas płukania ust, zaleca się wykonanie następujących działań:
- Zmiana położenia fotela pacjenta do pozycji płukania ust poprzez 
naciśnięcie klawisza płukania ust na panelu sterującym.
Umieszczenie modułu asystenta z dala od miski spluwaczki, zanim 
rozpocznie się płukanie ust.
Przekręcenie miski spluwaczki w kierunku pacjenta.
Przy pomocy modułu dentystycznego lub modułu asystenta:

Nacisnąć przycisk .
Może on posłużyć do „rozpoczęcia płukania miski” lub „rozpoczęcia 
napełniania kubka” (lub do jednej i drugiej czynności) po wybraniu 

programu pozycji płukania ust ; patrz „Powiązanie pomiędzy 
płukaniem miski i napełnianiem kubka a pozycją płukania ust”.

4.4.5.3 Korzystanie z funkcji ostatniego zapamiętanego położenia
Ostatnia pozycja fotela zostanie zapamiętana, zanim fotel pacjenta przejdzie

do pozycji płukania ust . Po ponownym naciśnięciu klawisza płukania 

ust , fotel przejdzie do poprzedniego położenia, zajmowanego w 
trakcie zabiegu.

4.4.5.4 Aktywacja innych programów położenia fotela

Nacisnąć i krótko przytrzymać klawisz  lub  lub  na module 
dentystycznym lub na module asystenta.

4.4.6 Ręczna regulacja położenia fotela
⚠ OSTRZEŻENIE 
Moduł dentystyczny, moduł asystenta i miska spluwaczki mogą znaleźć się w
zasięgu zakresu ruchu fotel a pacjenta.
Po uruchomieniu programu automatycznego, np. pozycji 
wejściowej/wyjściowej lub pozycji płukania ust, pacjent może znaleźć się w 
położeniu kolidującym z modułem dentystycznym, wysięgnikiem, modułem 
asystenta lub miską spluwaczki. Istnieje ryzyko zmiażdżenia pacjenta.
- Przed zmianą położenia fotela dentystycznego, zapewnić taką pozycję 
modułu dentystycznego, modułu asystenta, oświetlenia i spluwaczki, aby 
uniknąć możliwości kolizji z pacjentem lub fotelem pacjenta.

4.4.6.1 Przechylanie siedziska pacjenta
Ruch siedziska i oparcia, nie powodujący dyskomfortu pacjenta.
Przy pomocy panelu sterowania modułu dentystycznego lub modułu 
asystenta:

Naciskaj na klawisze    do momentu, kiedy oparcie osiągnie 



odpowiednie położenie.
Przy pomocy 4-kierunkowego przełącznika nożnego:
Przesuwaj przełącznik 4-kierunkowy w lewo lub w prawo.

4.4.6.2 Regulacja wysokości fotela:
Przy pomocy panelu sterowania modułu dentystycznego lub modułu 
asystenta:

Naciskaj na klawisze    do momentu, kiedy fotel osiągnie 
odpowiednie położenie.
Przy pomocy 4-kierunkowego przełącznika nożnego:
Przesuwaj przełącznik 4-kierunkowy w górę lub w dół.

4.4.7 Programowanie położenia fotela
W ustawieniach fabrycznych zapisane są następujące programy ustawienia 
fotela:

  i  
Programy 1, 2 i 3 mogą być programowane przy pomocy panelu sterującego
modułu dentystycznego lub modułu asystenta.

1. Przesunięcie fotela pacjenta do wymaganej pozycji do zabiegu: 
patrz punkt „Ręczna regulacja położenia fotela”

2. Nacisnąć klawisz , a następnie klawisz , a potem 

ponownie klawisz . Ustawienia zostały zapisane w programie 

dostępnym pod klawiszem .

Klawisze  i   można zaprogramować w ten sam sposób. 

4.5 Moduł dentystyczny
4.5.1 Maksymalne obciążenie modułu dentystycznego z instrumentami na przewodach 

elastycznych
Maksymalne obciążenie modułu z instrumentami na przewodach 
elastycznych FONA-2000L wynosi 2,5 kg (5,5 lbs). Moduł można przykryć 
matą silikonową, nadającą się do sterylizacji.



4.5.2 Maksymalne obciążenie modułu dentystycznego z ramieniem wychylnym
Maksymalne obciążenie tacki modułu dentystycznego z ramieniem 
wychylnym FONA-2000L wynosi 1,5 kg (3,3 lbs). 

4.5.3 Ustawienie położenia modułu dentystycznego
Moduł dentystyczny jest podłączony do obiegu wody za pomocą 
elastycznego ramienia. Ramię jest przytrzymywane w miejscu przez blokadę
pneumatyczną. Przycisk do obsługi blokady znajduje się obok uchwytu. 

1. Złapać za uchwyt, nacisnąć i przytrzymać przycisk blokady. Blokada 
zostanie zwolniona.

2. Przesunąć moduł dentystyczny do żądanego położenia, zwolnić 
przycisk blokady. Moduł jest zabezpieczony w odpowiedniej 
pozycji.

⚠ OSTRZEŻENIE 
Moduł dentystyczny może znaleźć się w zasięgu zakresu ruchu fotela 
pacjenta.
Po uruchomieniu fotela, pacjent może znaleźć się w położeniu kolidującym z
modułem dentystycznym. Istnieje ryzyko zmiażdżenia pacjenta.
- Przed zmianą położenia fotela dentystycznego, zapewnić taką pozycję 
modułu dentystycznego, aby uniknąć możliwości kolizji z pacjentem lub 
fotelem pacjenta.

4.5.4 Wskaźnik stanu i klawisze na panelu sterowania modułu dentystycznego
4.5.4.1 Wskaźnik stanu zasilania

Gdy unit jest włączony przyciskiem głównym, zielona lampka LED 
sygnalizuje jego gotowość do pracy.

4.5.4.2 Wskaźnik stanu separatora amalgamatu

Gdy czerwona lampka stanu separatora amalgamatu miga, oznacza 
to, że poziom napełnienia separatora osiągnął 95% i należy niebawem go 

wymienić; gdy lampka świeci się stale, oznacza to, że wirnik 
amalgamatu jest pełen i konieczna jest jego jak najszybsza wymiana;. W 
takim wypadku, blokada bezpieczeństwa gwarantuje wymianę wirnika 
przed aktywacją możliwości dalszego użytkowania unitu.

4.5.4.3 Wskaźnik stanu odkażania

Gdy lampka stanu odkażania miga, oznacza to, że odkażanie jest w 
toku.

4.5.4.4 Oświetlenie robocze
Włączanie i wyłączanie oświetlenia oraz regulacja intensywności 
oświetlenia roboczego: 

Krótko nacisnąć klawisz  aby włączyć/ wyłączyć oświetlenie robocze.
Intensywność oświetlenia roboczego także reguluje się za pomocą klawisza

, patrz punkt „Regulacja jasności”.

4.5.4.5 Napełnianie kubeczka
 Napełnianie kubeczka



1. Umieścić kubeczek pod kranem.

2. Nacisnąć przycisk .

3. Ponowne naciśnięcie klawisza  powoduje natychmiastowe 
zatrzymanie napełniania.

Regulacja czasu napełniania kubeczka

1. Nacisnąć klawisz .

2. Nacisnąć i przytrzymać klawisz , aby uzyskać odpowiedni czas 
naciskania, następnie zwolnić przycisk, aby zatrzymać czas.

3. Nacisnąć ponownie klawisz , aby zapisać czas napełniania 

kubeczka przy pomocy przycisku .

WAŻNE
- Funkcja napełniania kubeczka jest połączona z podgrzewaczem wody.
- Maksymalna temperatura wody wynosi 35°C.
- Po włączeniu unitu, czas podgrzewania wody wynosi 3 min.
- Odstęp czasowy pomiędzy napełnieniem 2 kubeczków powinien wynosić 
co najmniej 2 min.
- Rekomendowana objętość kubeczka to 80 ml.

4.5.4.6 Płukanie miski
 Funkcja płukania miski może służyć do pobieżnego czyszczenia spluwaczki 
w trakcie zabiegi. Ustawiony fabrycznie czas płukania to 30 sek.
Włączanie/ wyłączanie płukania miski: 

1. Nacisnąć przycisk .

2. Ponowne naciśnięcie klawisza  powoduje natychmiastowe 
zatrzymanie płukania.

Regulacja czasu napełniania płukania:

1. Nacisnąć klawisz .

2. Nacisnąć i przytrzymać klawisz :
a) Raz, aby ustawić czas płukania 30 sek (potwierdzony sygnałem 

dźwiękowym)
b) Dwa razy, aby ustawić czas płukania 60 sek (potwierdzony 

dwukrotnym sygnałem dźwiękowym)
c) Trzy razy, aby ustawić czas płukania 5 min (potwierdzony 

trzykrotnym sygnałem dźwiękowym),
d) Cztery razy, aby ustawić czas płukania 30 min (potwierdzony 

czterokrotnym sygnałem dźwiękowym.

3. Nacisnąć ponownie klawisz .
4.5.4.7 Ręczne regulowanie fotela

 Patrz rozdział „Ręczna regulacja fotela”.

4.5.4.8 Aktywacja programów fotela
 Patrz rozdział „Programowanie położenia fotela”



4.5.4.9 Pozycja wejściowa/wyjściowa
 Patrz rozdział „Regulacja położenia fotela do pozycji 
wejściowej/wyjściowej”

4.5.4.10 Tworzenie powiązania pomiędzy płukaniem miski i napełnianiem powietrza a 
położeniem płukania ust

  Powiązanie klawisza  i  z klawiszem :

1. Ustawienie powiązania pomiędzy klawiszem  i : Nacisnąć

klawisz , następnie nacisnąć klawisze   i . Nacisnąć 

ponownie klawisz , aby zakończyć ustawianie. Po naciśnięciu 

klawisza , oparcie przejdzie do pozycji pionowej, a fotel 
uniesie się na odpowiednią wysokość; następnie kran do 
napełniania kubeczka otworzy się automatycznie.

2. Ustawienie powiązania pomiędzy klawiszem  i : Nacisnąć

klawisz , następnie nacisnąć klawisze   i  . Nacisnąć 

ponownie klawisz , aby zakończyć ustawianie. Po naciśnięciu 

klawisza , oparcie przejdzie do pozycji pionowej, a fotel 
uniesie się na odpowiednią wysokość; następnie płukanie miski 
rozpocznie się automatycznie.

3. Ustawianie powiązania klawiszy  i  z klawiszem : 

Nacisnąć klawisz , następnie nacisnąć klawisze ,   i

 (przestrzegać ściśle tej kolejności – najpierw klawisz , 

następnie klawisz ). Nacisnąć ponownie klawisz , aby 

zakończyć ustawianie. Po naciśnięciu klawisza , oparcie 
przejdzie do pozycji pionowej, a fotel uniesie się na odpowiednią 
wysokość; następnie kran do napełniania kubeczka otworzy się, a  
płukanie miski rozpocznie się automatycznie.

4. Anulowanie powiązania klawiszy  i  z klawiszem : 

Nacisnąć klawisz , następnie nacisnąć klawisz ,  a potem 

ponownie klawisz , aby anulować powiązanie.
4.5.4.11 Panel sterowania e-napędu

 Patrz rozdział „Panel sterowania e-napędu”

         Panel sterowania e-napędu



4.5.5 Umieszczanie instrumentów w uchwytach
Element dentystyczny z przewodem elastycznym 
Wyjąć odpowiedni instrument z uchwytu. Instrument można włączyć przy 
pomocy sterownika nożnego.
Instrument należy włożyć z powrotem do tego samego uchwytu, z którego 
został wyjęty.
Należy zawsze upewniać się, że wszystkie instrumenty znajdują się we 
właściwych uchwytach. Jeżeli instrument zostanie umieszczony w 
niewłaściwym uchwycie, programy instrumentów nie będą funkcjonowały 
poprawnie po wyjęciu instrumentu z uchwytu.

Element dentystyczny z ramieniem wychylnym
Wyjąć odpowiedni instrument z uchwytu i przyciągnąć do siebie aż do 
zablokowania ramienia wychylnego (z wyjątkiem strzykawki). Instrument 
można uruchomić przy pomocy sterownika nożnego.

Aby włożyć instrument z powrotem w uchwyt, ponownie przyciągnąć go do 
siebie, aby zwolnić blokadę. Włożyć instrument w odpowiednie miejsce na 
wsporniku.

Położenie instrumentów na wsporniku można zoptymalizować, przesuwając
prowadnice A na ramionach obrotowych. 

Przewody elastyczne instrumentów
UWAGA
Przewody elastyczne zawierają kable elektryczne i przewody mediów.
Nadmierne naprężenie lub nacisk na przewody może spowodować 
uszkodzenie kabli elektrycznych i przewodów mediów.
- Nie należy nadmiernie naprężać ani zginać przewodów elastycznych.

4.5.6 Obsługiwanie strzykawki/ strzykawek
Użytkownik ma do dyspozycji dwa rodzaje strzykawek: SPRAYVIT i 
standardową.
Strzykawka standardowa

1. Nacisnąć prawy przycisk: powietrze wydostaje się przez końcówkę 
instrumentu.

2. Nacisnąć lewy przycisk: woda wypływa z końcówki instrumentu.

3. Nacisnąć jednocześnie oba przyciski: Spray wydostaje się przez 
końcówkę instrumentu.



Strzykawka SPRAYVIT
1. Nacisnąć prawy przycisk: powietrze wydostaje się przez końcówkę 

instrumentu.

2. Nacisnąć lewy przycisk: woda wypływa z końcówki instrumentu.

3. Nacisnąć jednocześnie oba przyciski: Spray wydostaje się przez 
końcówkę instrumentu.

Więcej informacji na temat obsługi i konserwacji: instrukcja obsługi
SPRAYVIT.

4.5.7 Funkcje ogólne instrumentów
Użytkownik ma do dyspozycji dwa rodzaje strzykawek: SPRAYVIT i 
standardową.
Strzykawka standardowa

4. Nacisnąć prawy przycisk: powietrze wydostaje się przez końcówkę 
instrumentu.

5. Nacisnąć lewy przycisk: woda wypływa z końcówki instrumentu.
6. Nacisnąć jednocześnie oba przyciski: Spray wydostaje się przez 

końcówkę instrumentu.
Strzykawka SPRAYVIT

4. Nacisnąć prawy przycisk: powietrze wydostaje się przez końcówkę 
instrumentu.

5. Nacisnąć lewy przycisk: woda wypływa z końcówki instrumentu.
6. Nacisnąć jednocześnie oba przyciski: Spray wydostaje się przez 

końcówkę instrumentu.
Więcej informacji na temat obsługi i konserwacji: instrukcja obsługi
SPRAYVIT.

4.5.7.1 Uruchamianie instrumentów
 Za pomocą sterownika nożnego

1. Wyjąć instrument z uchwytu.
2. Włączyć/ wyłączyć dopływ czynnika chłodzącego lewym 

przyciskiem sterownika nożnego stosownie do potrzeb zabiegu.
3. Nacisnąć i przytrzymać pedał sterownika nożnego, aby uruchomić 

pracę urządzenia, zwolnić pedał, aby zatrzymać instrument.
4.5.7.2 Włączanie/ wyłączanie dopływu czynnika chłodzącego

⚠ OSTROŻNIE 
Instrument można obsługiwać bez dopływu czynnika chłodzącego.
Ciepło wytwarzane podczas tarcia może uszkodzić szkliwo zębowe.
Należy upewnić się, że obszar roboczy nie przegrzewa się, gdy wyłączamy 
dopływ czynnika chłodzącego.
Włączanie dopływu czynnika chłodzącego:
Nacisnąć lewy przycisk na sterowniku nożnym. Zielona lampka na 
sterowniku wskazuje, że dopływ został włączony.
Wyłączanie dopływu czynnika chłodzącego:
Nacisnąć ponownie lewy przycisk na sterowniku nożnym. Czerwona lampka 
na sterowniku wskazuje, że dopływ został wyłączony.



4.5.7.3 Regulacja ilości sprayu
Ilość sprayu można regulować przy pomocy regulatorów po prawej stronie 
modułu dentystycznego. Ilość tę można ustawić oddzielnie dla każdego 
wiertła i skalera. 
Regulatory wody 1,2,3,4 regulują ilość sprayu dla instrumentów 2,3,4,5 w 
odpowiedniej kolejności.
Ilość sprayu jest ustawiona fabrycznie. Ilość powietrzu w sprayu może 
regulować wyłącznie technik serwisowy przy pomocy regulatora powietrza 
w module doprowadzania wody. Konfiguracja podlega zmianie dla 
wszystkich napędów wierteł. 

4.5.8 Instrument z napędem pneumatycznym
WAŻNE
Przestrzegać także instrukcji obsługi poszczególnych instrumentów
Przewody elastyczne instrumentów są wyposażone w standardowe złączki 
wg ISO 9168.

4.5.8.1 Regulacja przepływu powietrza
Przepływ powietrza jest ustawiony fabrycznie. Ustawienia mogą zostać 
zmienione wyłącznie przez technika serwisowego przy pomocy śruby 
regulacyjnej na dopływie instrumentu wewnątrz modułu dentystycznego. 
Przepływ powietrza można skonfigurować oddzielnie dla każdego wiertła.

4.5.9 Silnik elektryczny
WAŻNE
Przestrzegać także instrukcji obsługi silnika.

4.5.9.1 Wersje silnika i sprzęgła
W przypadku, gdy moduł dentystyczny jest wyposażony w silnik 
bezszczotkowy: można stosować wyłącznie silniki FONA BL ISO. Silniki te są 
zaprojektowane jako trójfazowe (bez szczotek węglowych). Charakteryzuje 
je precyzyjna regulacja i trwałość. Silnik można sterylizować.
Silnik FONA BL ISO jest wyposażony w sprzęgło ISO. Prędkość obrotowa 
silnika FONA BL ISO mieści się w zakresie od 2000 do 40000 rpm.



4.5.9.2 Regulacja prędkości obrotowej
WAŻNE
Prędkość silnika w rpm wynosi 1000x wartość prędkości wyświetlona na 
ekranie.
2=2000 rpm
20=20000 rpm
40=40000 rpm
Nastawianie prędkości obrotowej za pomocą panelu sterowania:

1. Wyjąć silnik elektryczny z uchwytu
2. Sprawdzić prędkość obrotową na ekranie

3. Wyregulować prędkość przyciskami  i . Jednorazowe 
naciśnięcie klawisza przez czas <0,5 sek powoduje zmianę 
prędkości o jeden stopień. Przytrzymanie klawisza powoduje 
zmianę ciągłą prędkości aż do momentu jego zwolnienia. 

WAŻNE
Przyrosty prędkości
Przyrosty są uzależnione od ustawień zakresu prędkości.
Od 2000 rpm do 5000 rpm = przyrost o 200 rpm
Od 5000 rpm do 40 000 rpm = przyrost o 1000 rpm
Uwaga: prędkość obrotowa wiertła jest uzależniona od wybranej prostnicy  
lub kątnicy.

4.5.9.3 Ustawienie kierunku obrotów

Kierunek obrotów zmienia się przy pomocy klawisza .
W tym celu należy zatrzymać silnik.
Odwrócenie kierunku obrotów ulega anulowaniu po umieszczeniu silnika w 
uchwycie. Stanu odwrócenia kierunku obrotów nie można zapamiętać jako 
parametru instrumentu.

1. Wyjąć silnik elektryczny z uchwytu.

2. Nacisnąć klawisz .
3. Zielona dioda LED na klawiszu wskazuje na odwrotny kierunek 

obrotu. W trakcie pracy silnika rozlega się ciągły dźwięk.
4. Po odłożeniu silnika, tryb odwrócenia kierunku obrotów zostanie 

anulowany.
4.5.9.4 Ustawienie oświetlenia e-napędu

1. Wyjąć silnik elektryczny z uchwytu.

2. Nacisnąć klawisz , aby włączyć/ wyłączyć oświetlenie.
3. Zielona dioda LED na klawiszu wskazuje na włączone oświetlenie. 
4. Ustawienie zostanie zapamiętane po odłożeniu silnika do uchwytu.

4.5.9.5 Konfigurowanie programów
Dla każdego silnika dostępne są dwa programy. Możliwe jest zapamiętanie 
ustawienia prędkości i oświetlenia.

1. Ustawić pożądaną prędkość przy pomocy klawiszy  i . 

Nacisnąć klawisz , następnie    i ponownie , aby 
zakończyć konfigurację.

2. Ustawienie programowania dla klawisza  przeprowadza się tą 
samą metodą. 

4.5.10 Skaler
Skaler służy do usuwania kamienia oraz do leczenia endodontycznego.
Przełączanie trybów poprzez wysuwanie i wciskanie pokrętła skalera:
- Przełączanie z funkcji skalowania na endo poprzez wyciągnięcie pokrętła
- Przełączanie z funkcji endo na skalowanie poprzez wciśnięcie pokrętła
WAŻNE



Przestrzegać także instrukcji obsługi skalera.

4.5.10.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Do przykręcania końcówek instrumentu służy klucz dynamometryczny, który
chroni także użytkownika przed urazem.
⚠ OSTROŻNIE 
Końcówki ultradźwiękowe są ostre.
Istnieje niebezpieczeństwo urazu dłoni w wyniku kontaktu ze skalerem.
- Należy zawsze zakładać klucz dynamometryczny na skaler dla 
bezpieczeństwa natychmiast po odłożeniu instrumentu.
⚠ OSTROŻNIE 
Zdarza się, że końcówki ultradźwiękowe oferowane przez innych 
instrumentów nie gwarantują bezpieczeństwa pracy.
- Stosować wyłącznie końcówki ultradźwiękowe producenta skalera lub 
dostawcy certyfikowanego przez producenta skalera.

4.5.10.2 Funkcje skalowania i praca
1. Wcisnąć pokrętło skalera, aby przełączyć instrument na funkcję 

skalowania.
2. Wyjąć skaler z uchwytu.
3. Dopływ wody chłodzącej można regulować przy pomocy 

regulatora wody obok pokrętła skalera po prawej stronie modułu 
dentystycznego.

4. Nacisnąć i przytrzymać pedał nożny, aby uruchomić urządzenie. 
Zwolnić pedał, aby zatrzymać urządzenie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi i konserwacji, patrz 
Instrukcja obsługi skalera. 

4.5.10.3 Regulacja intensywności pracy skalera
Przy pomocy pokrętła skalera po prawej stronie modułu dentystycznego.
Pokrętło skalera reguluje moc pracy skalera.
Regulator dopływu wody obok pokrętła reguluje natężenie dopływu wody 
do skalera.

4.5.10.4 Funkcja endodontyczna
Proces użytkowania

1. Podłączyć uchwyt endo do instrumentu przy pomocy klucza endo.
2. Odkręcić nakrętkę na uchwycie endo.
3. Włożyć pilnik ultradźwiękowy w otwór w przedniej części uchwytu 

endo.
4. Przykręcić nakrętkę przy pomocy klucza endo, aby docisnąć pilnik 

ultradźwiękowy.
5. Wyciągnąć pokrętło skalera, aby przełączyć go na funkcję endo, 

następnie przekręcić potencjometr w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara na minimalne ustawienie.

6. Nacisnąć pedał nożny, aby rozpocząć zabieg endo. W trakcie 
zabiegu, stopniowo zwiększać moc stosownie do potrzeb. 

UWAGA
- Podczas mocowania uchwytu endo, musi on być przykręcony.
- Nakrętka na uchwycie endo musi być przykręcona
- Nie przyciskać zbyt mocno, gdy pilnik ultradźwiękowy znajduje się w 
kanale.
- Nie przyciskać pedału, dopóki pilnik znajduje się w kanale.

4.5.11 Światło utwardzające LED
Światło utwardzające służy do utwardzania wypełnień kompozytowych przy 
pomocy światła krótkofalowego.



WAŻNE
Należy także przestrzegać instrukcji obsługi światła utwardzającego. Poniżej 
przedstawiono jedynie ogólne uwagi.

4.5.11.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
 ⚠ OSTROŻNIE 
Światło utwardzające jest wyposażone w silne lampy LED. Zgodnie z IEC 
62471, klasyfikują się one do grupy ryzyka 2, gdy osłona jest zdjęta.
- Nie patrzeć w promień światła zbyt długo – może dojść do uszkodzenia 
wzroku.
- Nie patrzeć w promień światła przy pomocy instrumentów optycznych, 
które mogą zmniejszyć przekrój wiązki (np. szkła powiększające).
- Pod żadnym pozorem nie patrzeć w promień światła, gdy szklany pręt 
został wyjęty.
- Nie kierować promienia lasera w stronę oczu pacjenta lub użytkownika, 
nawet, jeśli ma on na sobie okulary ochronne.
- Nie pracować bez osłony ochronnej na oczy.
- Nie patrzeć na światło odbite od powierzchni zęba.
- Kierować wiązkę światła wyłącznie na powierzchnię objętą zabiegiem w 
jamie ustnej.

Kondensacja w uchwycie światła utwardzającego może powodować 
zakłócenia pracy (np. zaparowanie LED). Gdy przenosimy instrument z 
zimnego środowiska do ciepłego pomieszczenia, należy zaczekać, aż 
osiągnie on temperaturę pokojową.
Światła utwardzającego nie należy stosować w przypadku osób, u których 
występują reakcje fotobiologiczne (w tym pokrzywka słoneczna i porfiria 
erytropoetyczna). Nie należy też stosować zabiegu u osób, które przyjmują 
leki zwiększające wrażliwość na światło (w tym metoksalen i 
chlorotetracyklinę).
Osoby, które cierpiały w przeszłości na choroby rogówki lub soczewki oka 
lub przeszły zabiegi chirurgii okulistycznej, w szczególności w związku z 
usunięciem katarakty, muszą skonsultować się z okulistą przed 
zastosowaniem światła utwardzającego. Należy zachować ostrożność nawet
w przypadku uzyskania zgody pacjenta, ponieważ intensywność światła 
może powodować wypadki.
Szczególnie zalecane jest noszenie okularów ochronnych. Zakres 
częstotliwości światła – patrz „Specyfikacja techniczna”. 

4.5.11.2 Opis funkcjonalny

  
A Światłowód                               E Zwiększanie mocy
B Ekran ochronny                        F Pulsacja
C Wyłącznik                                  G Przełącznik trybu
D Pełna moc                                 H Przewód zasilający



4.5.11.3 Obsługa
Użytkownik ma do wyboru trzy tryby pracy, wybierane przy pomocy 
przełącznika trybu na uchwycie światła utwardzającego.

1. Pełna moc: pełna moc światła niebieskiego.
2. Zwiększanie mocy – moc światła niebieskiego jest zwiększana 

stopniowo, aby osiągnąć maksymalny poziom po 5 sekundach.
3. Pulsacja – światło niebieskie działa w trybie pulsacyjnym. W trakcie

pracy, kierować światło w miejsce wymagające utwardzenia.
Czas pracy dla wszystkich trybów wynosi 10 sekund.
Naciśnięcie wyłącznika powoduje włączenie światła utwardzającego, a po 
10 sekundach następuje jego automatyczne wyłączenie. Następnie można 
rozpocząć nowy cykl, ponownie naciskając wyłącznik.
Jeśli przedziały czasowe pomiędzy cyklami pracy wynoszą poniżej 2 minut, 
możliwe jest zrealizowanie maksymalnie 20 cykli pracy, dla których łączny 
czas pracy wynosi do 200 sekund (maksymalnie 20 cykli roboczych po 10 
sekund: 20 x 10 sekund = 200 sekund). Po osiągnięciu maksymalnego 
poziomu 20 cykli roboczych, światło utwardzające wyłącza się 
automatycznie. Chłodzenie urządzenia trwa co najmniej 2 minuty – w tym 
czasie urządzenia nie można używać.
Jeżeli przedziały czasowe pomiędzy cyklami są dłuższe niż 2 minuty, nie 
sumują się one, w wyniku czego urządzenie nie wyłączy się po 20 cyklach 
lub 200 sekundach pracy.
⚠ OSTRZEŻENIE
Jeśli światło utwardzające jest używane w sposób ciągły przez 40 sekund, 
temperatura końcówki optycznej osiągnie 56°C.

4.5.11.4 Specyfikacja techniczna
 
Zasilanie AC 24 V, 50 Hz/60 Hz
Źródło światła Światło niebieskie (długość fali: 420 nm - 480 nm)
Klasa lasera Klasa 1
Warunki robocze Temperatura otoczenia: 5 ~ 40°C

Wilgotność względna: < 80%
Wymiary 26 mm x 25 mm x 260 mm
Waga netto 135 g
Zużycie energii <8W
Ochrona przed 
porażeniem - typ

Klasa II

Ochrona przed 
porażeniem

Sprzęt typu B

Typ ochrony przed 
szkodliwym 
działaniem wody lub 
cząsteczek stałych

Sprzęt zwykły (IPXO)

Bezpieczeństwo w 
obecności palnych 
mieszanek środków 
znieczulających z 
powietrzem, tlenem 
lub tlenkiem azotu

Niewystarczające w tych warunkach

4.5.12 Kamera wewnątrzustna
WAŻNE
Przestrzegać także instrukcji obsługi kamery.



4.5.12.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Kamera wewnątrzustna to instrument optyczny o wysokiej czułości, który w 
związku z tym wymaga zachowania dużej ostrożności. 
⚠ OSTROŻNIE 
Obiektyw kamery jest narażony na zadrapania.
Obiektyw kamery może zostać uszkodzony przez  twarde przedmioty. 
Głębokie zadrapania obiektywu powodują pogorszenie jakości obrazu.
- Kamerę wewnątrzustną należy zawsze umieszczać w dedykowanym 
uchwycie; obiektyw czyścić miękką tkaniną. 
WAŻNE
Kamera wewnątrzustna nagrzewa się w trakcie pracy ze względu na lampę 
LED umieszczoną w głowicy. 

4.5.12.2 Kamera
Kamera może służyć do przechwytywania, rejestrowania i wyświetlania obrazów
na monitorze VGA lub za pomocą wtyczki USB 2.0 na ekranie komputera 
(dodatkowo potrzebny jest komputer i łącze USB).

A/E przycisk rejestrowania
B Przycisk podziału i zmiany ekranu:
- Nacisnąć lekko, aby przewijać zarejestrowane obrazy.
- Przycisnąć i przytrzymać, aby uruchomić funkcję podziału ekranu.
C Przycisk odwrócenia obrazu (obrót poziomy obrazu [wokół osi pionowej] na 
ekranie)
D Przycisk lampki LED (np. do robienia zdjęć twarzy).
UWAGA 
Kamera wyłącza się po 60 sekundach bezczynności.
⚠ OSTROŻNIE 
Obraz stanowi uzupełnienie wywiadu z pacjentem. Nie może jednak stanowić 
podstawy dla postawienia diagnozy. 

4.5.12.3 Obsługa
⚠ OSTROŻNIE 
Stosować higieniczne rękawy ochronne
Specjalne (jednorazowego użytku) higieniczne rękawy ochronne są dostępne 
do pracy z kamerą wewnątrzustną. Każdorazowo, przed użyciem kamery do 
pracy z kolejnym pacjentem, należy okryć kamerę nowym higienicznym 
rękawem ochronnym.
Kamerę można włączyć, wyciągając ją z uchwytu lub naciskając dowolny 
przycisk na obudowie. Kamerę wyłącza się, wkładając ją z powrotem do 
uchwytu lub przytrzymując przez chwilę przycisk rejestrowania obrazu.
Gdy kamera zostanie wyjęta z uchwytu, przechodzi zawsze w tryb rejestracji 
pojedynczego obrazu. Światło należy włączyć przyciskiem bocznym.
Gdy kamera zostanie włożona do uchwytu w trybie pracy, wyłączy się, a ekran 



zgaśnie.
Gdy kamera zostanie umieszczona w uchwycie po zarejestrowaniu obrazu 
(pełen ekran/ podzielony na 4), zostanie wyłączona, a na ekranie pozostanie 
zarejestrowany obraz (na pełnym ekranie/ w podziale na 4 części).
Rejestrowanie obrazów: 28 obrazów. Po zapełnieniu pamięci, najstarszy obraz 
zostanie usunięty, aby zarejestrować kolejny.
Tryb podziału ekranu jest wyłącznie trybem aktywnym. Oznacza to, że po 
przejściu w tryb podziału ekranu, możliwe jest zarejestrowanie pojedynczego 
obrazu, złożonego z czterech obrazów „podrzędnych”. Obraz ten zostanie 
zarejestrowany jako jeden plik. Obrazy już zachowane nie mogą być 
wyświetlane w tym trybie!
Więcej informacji: instrukcja obsługi kamery

4.5.12.4 Specyfikacja
 
Zasilanie AC 24V
Obraz Wysoka czułość 1/4 SONY CCD
Sygnał NTSC, PAL
Rozdzielczość 470000 pikseli
Typ ogniskowej Stała
Zakres ogniskowej 3 mm ~5 mm
Wymiary uchwytu L: 205 mm, W: 25 mm, H (głowica kamery): 10.2 mm
Masa zestawu 42g
Wyjście obrazu VGA, USB 2.0

4.5.13 Przeglądarka zdjęć RTG
4.5.13.1 Wersje

Przeglądarka zdjęć RTG na module dentystycznym z przewodami 
elastycznymi.

Przeglądarka zdjęć RTG na module dentystycznym z ramieniem wychylnym



4.5.13.2 Wyłącznik przeglądarki zdjęć RTG

4.6 Moduł  asystenta
4.6.1 Maksymalne obciążenie

Obciążanie modułu asystenta nie jest dozwolone.
⚠ OSTROŻNIE 
Aby zapobiec urazom, spowodowanym przez spadające przedmioty, nie 
należy pod żadnym pozorem umieszczać niczego na ramieniu modułu 
asystenta.

4.6.2 Pozycjonowanie modułu
⚠ OSTROŻNIE 
Moduł asystenta może znajdować się w położeniu powyżej lub poniżej 
fotela pacjenta.
Może dojść do uderzenia pacjenta w trakcie zmiany położenia fotela lub do 
uszkodzenia fotela. 
⚠ OSTROŻNIE 
Moduł asystenta może znajdować się zbyt blisko fotela pacjenta.
Instrumenty modułu asystenta mogą unosić się do góry w uchwytach i 
wypadać w trakcie zmiany położenia fotela, co może doprowadzić do urazu 
pacjenta lub uszkodzenia fotela.
Moduł asystenta należy umieścić poza strefą potencjalnej kolizji przed 
zmianą położenia fotela pacjenta.
WAŻNE
Blokada bezpieczeństwa
W przypadku kolizji, system bezpieczeństwa w głowicy modułu asystenta 
(wyłącznie w wersji z 4 uchwytami) zatrzymuje ruch fotela. 

4.6.3 Położenie w trakcie montażu
Użytkownik ma do wyboru dwa położenia montażowe (w trakcie instalacji, 
stomatolog decyduje o konfiguracji do pracy na 2 lub 4 ręce). Patrz rozdział 
„Konserwacja i naprawy”, aby zmienić położenie montażowe modułu 
asystenta.

4.6.4 Klawisze funkcyjne panelu sterowania modułu asystenta
 Moduł asystenta jest wyposażony w taki sam panel sterowania, jak moduł 
dentystyczny. Informacje szczegółowe – patrz rozdział „Panel sterowania”.



4.6.5 Urządzenia odsysające
 Moduł asystenta jest wyposażony w maksymalnie dwa odsysacze – o dużej i
małej mocy (ślinociąg).
⚠ OSTROŻNIE 
Kaniula może przywierać do błony śluzowej jamy ustnej.
Odsysacz próżniowy podrażnia błonę śluzową jamy ustnej pacjenta.
Należy upewnić się, że kaniula jest umiejscowiona w taki sposób, aby jej 
otwór nie mógł przywierać do błony śluzowej jamy ustnej. Zaleca się 
stosowanie kaniul o dużej mocy ssącej z otworami dopływu powietrza lub 
wentylacyjnymi.
W zależności od zainstalowanego systemu odsysania, różne typy odsysaczy 
są dostarczane wraz z modułem asystenta.
Ślinociąg pneumatyczny Venturi: odsysacze bez suwaków są dostarczane 
wraz z modułem asystenta.

Inne odsysacze: odsysacze z suwakami są dostarczane wraz z modułem 
asystenta.
UWAGA
Należy upewnić się, że suwaki znajdują się w pozycji mocy zerowej, gdy 
odsysacz nie jest w użyciu.
⚠ OSTRZEŻENIE
W przypadku zakłócenia procesu ssania, kaniulę należy natychmiast wyjąć z 
ust pacjenta. 

4.6.6 Wyposażenie dodatkowe
 Moduł asystenta  może być dodatkowo wyposażony w strzykawkę, 
oświetlenie utwardzające lub kamerę (konieczna jest głowica z 4 
uchwytami).
Funkcje – patrz: „Obsługa strzykawki”, „Światło utwardzające” oraz „Kamera
wewnątrzustna”.

4.7 Obieg wody

4.7.1 Obracanie misy spluwaczki
Spluwaczkę podłączoną do obiegu wody można obracać ręcznie w kierunku 
pacjenta.
Obrócić spluwaczkę ręcznie na zewnątrz przed uruchomieniem zmiany 
położenia fotela pacjenta.
WAŻNE
Blokada bezpieczeństwa
W przypadku kolizji, system bezpieczeństwa w ramieniu spluwaczki 
zatrzymuje ruch fotela pacjenta.
Ochrona przed kolizją
Z chwilą rozpoczęcia zaprogramowanej zmiany położenia, spluwaczkę 
należy cofnąć do pozycji startowej przed zmianą położenia fotela. 
Przed naciśnięciem klawisza regulacji położenia fotela, tzn. regulacji 
wysokości lub nachylenia oparcia, należy odsunąć spluwaczkę.



4.7.2 Napełnianie kubka z automatycznym czujnikiem kontrolnym
Automatyczny czujnik kontrolny nie jest dostępny we wszystkich krajach. 
Przy napełnianiu kubka, czujnik automatycznie kontroluje poziom 
napełnienia.
Jeżeli kubek zostanie odsunięty przed osiągnięciem zaprogramowanego 
poziomu napełnienia, dopływ wody zostanie natychmiast odcięty.
Napełnianie kubka
WAŻNE
Kubek nie może być przezroczysty.
Kubek należy zawsze umieszczać na środku przeznaczonego na to obszaru.
Przy napełnianiu kubka:
Umieścić kubek bezpośrednio pod kranem.
Kubek zostanie napełniony automatycznie.
Po osiągnięciu zaprogramowanego poziomu napełnienia, dopływ wody 
zostanie natychmiast odcięty.
WAŻNE
Napełnianie kubka po włączeniu maszyny
Jeżeli pusty kubek stoi pod kranem w momencie włączenia unitu 
włącznikiem głównym, kubek nie zostanie automatycznie napełniony. Aby 
uruchomić funkcję automatycznego napełniania, należy zdjąć na chwilę 
kubek z napełniacza, a następnie postawić go ponownie w to samo miejsce.
Ustawianie poziomu napełniania
Poziom napełniania można zaprogramować.

1. Otworzyć drzwiczki serwisowe A w podstawie urządzenia 
doprowadzającego wodę.

2. Ustawić poziom napełnienia przy pomocy błękitnego pokrętła 
sterującego B.

4.7.3 Zasilanie wodą
Urządzenie zapewnia zasilanie wodą przy pomocy dwóch metod. 

1. Dopływ wody z butli: dopływ wody do urządzenia zapewnia butla 
(do wszystkich instrumentów zasilanych wodą oraz do napełniacza 
kubków).

2. Podłączenie do instalacji wodociągowej: woda jest dostarczana z 
instalacji komunalnej (do wszystkich instrumentów zasilanych 
wodą oraz do napełniacza kubków).

⚠ OSTRZEŻENIE
Mikroorganizmy mogą rozmnażać się w wodzie.
Ich obecność może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.
FONA zaleca nigdy nie używać urządzenia bez środka dezynfekującego.
Obecność zarazków w wodzie należy regularnie kontrolować. W 
szczególności, jest to konieczne, gdy nie mamy dostępu do środków 
dezynfekujących lub w przypadku stosowania wody zamiast środka 



dezynfekującego. Patrz „Test mikrobiologiczny jakości wody”
⚠ OSTRZEŻENIE
Pacjenci o znacznie obniżonej odporności nie powinni mieć kontaktu z wodą
z urządzenia. Zaleca się zamiast tego stosowanie sterylnych cieczy.

4.7.3.1 Przełączanie pomiędzy dopływem wody z butli i z wodociągu
Przełącznik znajdujący się obok butli (aby uzyskać dostęp, należy podnieść 
pokrywę) umożliwia przełączenie pomiędzy zasilaniem z butli i z wodociągu:
- Przesunięcie przełącznika w prawo: zasilanie z butli 
- Przesunięcie przełącznika w lewo: zasilanie z wodociągu 

4.7.3.2 Zasilanie wodą z butli
Jeżeli jakość wody z instalacji komunalnej jest niewystarczająca dla leczenia 
pacjentów, urządzenie może być zasilane wodą z butli (wszystkie 
instrumenty zasilane wodą oraz napełniacz kubków).
W takim wypadku, należy napełnić wodą destylowaną – zaleca się dodanie 
środka dezynfekującego w ilości 100:1 (1l wody, 10 ml środka 
dezynfekującego) – przezroczystą butlę na wodę. Środek dezynfekujący 
ograniczy rozwój drobnoustrojów w przewodach doprowadzających wodę.
⚠ OSTRZEŻENIE
Należy opróżnić butlę z wodą przed planowanym wyłączeniem urządzenia 
na dłuższy czas.
UWAGA
Butla powinna być zawsze napełniona wodą destylowaną zdatną do 
spożycia (<100 jednostek tworzących kolonię/ ml), ale nie wodą pitną, np. z 
butelek po napojach.
Jako wodę destylowaną można stosować aqua purificata lub aqua distillate.
WAŻNE
Zaleca się wymianę butli na wodę raz do roku.

4.7.3.3 Zasilanie wodą z instalacji wodociągowej bez permanentnego systemu dezynfekcji
Urządzenie jest zasilane wodą z instalacji komunalnej (wszystkie 
instrumenty oraz napełniacz kubków).
⚠ OSTRZEŻENIE
Zasilanie urządzenia wodą z instalacji wodociągowej bez permanentnego 
systemu dezynfekcji jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem zapewnienia 
odpowiedniej jakości wody. Patrz informacje w rozdziale „Jakość mediów”.

4.7.3.4 Zasilanie wodą z instalacji wodociągowej z permanentnym systemem dezynfekcji
Urządzenie może być wyposażone w permanentny system dezynfekcji wody.
Z chwilą przełączenia na zasilanie z instalacji wodociągowej, woda jest 
mieszana ze środkiem dezynfekcyjnym FONAclean, który redukuje 
zawartość zarazków w przewodach zasilających.
W takim wypadku, butlę ze środkiem dezynfekcyjnym w kolorze 
pomarańczowym należy napełnić czystym środkiem FONAclean i przykręcić 
do modułu zapewniającego dopływ wody.
⚠ OSTRZEŻENIE
Nie przełączać urządzenia z zasilania instalacją wodociągową na zasilanie z 
butli w trakcie pracy, jeśli pomarańczowa butla jest nadal wypełniona 
środkiem dezynfekującym.
W module doprowadzającym wodę wyposażonym w permanentny system 
dezynfekcji wody, butla pełni dwie funkcje:

1. Doprowadzenie świeżej wody z butli:
a. Zastosowanie przezroczystej butli ze świeżą wodą.
b. Woda z butli jest dostarczana do unitu.



2. Doprowadzenie wody z instalacji wodociągowej:
a. Zastosowanie pomarańczowej butli ze środkiem 

dezynfekującym.
b. Butla pełni rolę zbiornika na środek dezynfekujący.

Prawidłowe stosowanie butli w różnych kolorach: 

Przezroczysta butla na 
świeżą wodę 
napełniona wodą

Pomarańczowa butla na 
środek dezynfekujący 
napełniona środkiem 
dezynfekującym

Woda z instalacji 
wodociągowej (dopływ 
wody bez permanentnego 
systemu dezynfekcji wody)
Woda z butli (dopływ 
wody bez permanentnego 
systemu dezynfekcji wody)

V

Woda z instalacji 
wodociągowej (dopływ 
wody z permanentnym 
systemem dezynfekcji 
wody)

V

Woda z butli (dopływ 
wody z permanentnym 
systemem dezynfekcji 
wody)

V

UWAGA
Zastosowano dwa różne rodzaje butli, aby ułatwić rozróżnienie pomiędzy 
nimi.
WAŻNE
Zaleca się wymianę przezroczystej butli na wodę lub pomarańczowej butli 
na środek dezynfekcyjny raz do roku.

4.7.3.5 Ponowne napełnianie butli
UWAGA
Nie ma konieczności zmiany pozycji przełącznika dopływu wody, aby 
napełnić butlę.

1. Odchylić butlę pod kątem 45 stopni.
2. Odkręcić butlę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara.
3. Napełnić butlę zgodnie z powyższymi wskazówkami.
4. Przykręcić butlę w kierunku ruchu wskazówek zegara.
5. Ustawić butlę z powrotem w pozycji pionowej.



4.8 Oświetlenie obszaru roboczego
WAŻNE
Należy także przestrzegać instrukcji obsługi oświetlenia obszaru roboczego.
Oświetlenie obszaru roboczego jest przytwierdzone do wspornika o 
regulowanej wysokości. Jego położenie można łatwo regulować przy 
pomocy uchwytów, tak, aby oświetlić dokładnie obszar pracy. Hamulce we 
wsporniku przytrzymują źródło światła w wybranej pozycji.
Źródło światła zapewnia oświetlenie wyłącznie obszaru roboczego, nie 
oślepiając przy tym pacjenta.

4.8.1 Obsługa
Włączanie/ wyłączanie oświetlenia:

- nacisnąć przycisk  na panelu sterowania modułu dentystycznego.

- nacisnąć przycisk  na panelu sterowania modułu asystenta.
- przesunąć dłonią pod czujnikiem. 

4.8.2 Regulacja jasności
Natężenie oświetlenia można regulować (np. aby zapobiec utwardzaniu 
wypełniaczy kompozytowych).
Regulacja przy pomocy przycisku na panelu sterującym
Aby zmienić intensywność natężenia oświetlenia, należy nacisnąć i 

przytrzymać przycisk . Intensywność oświetlenia będzie stopniowo 
redukowana.
Kierunek zmiany ulega odwróceniu w chwili osiągnięcia minimalnego lub 
maksymalnego natężenia oświetlenia. Z chwilą osiągnięcia poziomu 
maksymalnego lub minimalnego rozlega się też sygnał dźwiękowy.
Puścić przycisk po osiągnięciu pożądanego natężenia światła.

Regulacja natężenia przy pomocy czujnika w lampie
Natężenie można regulować także przy pomocy czujnika w lampie. 
Aby zmienić intensywność oświetlenia, należy przytrzymać dłoń pod 
czujnikiem. Intensywność będzie malała stopniowo.
Kierunek zmiany ulega odwróceniu w chwili osiągnięcia minimalnego lub 
maksymalnego natężenia oświetlenia. Z chwilą osiągnięcia poziomu 
maksymalnego lub minimalnego rozlega się też sygnał dźwiękowy.
Należy zabrać dłoń po osiągnięciu pożądanego natężenia światła.

4.9 Monitor
Urządzenie może być wyposażone w monitor, na którym wyświetlane są 
obrazy zarejestrowane przez kamerę wewnątrzustną lub dane z komputera 
zewnętrznego.



4.9.1 Regulacja położenia monitora
⚠ OSTRZEŻENIE
Stosować wyłącznie monitory zatwierdzone wg IEC 60950 (sprzęt biurowy) 
lub IEC 60601-1 (urządzenia medyczne).
UWAGA
Maksymalne obciążenie wysięgnika monitora to 8 kg.
Nie jest dozwolone dokładanie dodatkowych obciążeń na monitor lub 
wysięgnik monitora.
Monitor wymaga zastosowania interfejsu VESA75 lub VESA100.
Monitor wymaga wejścia VGA (do kamery wewnątrzustnej) oraz Złączki (IEC
60320 C14) do lokalnego systemu zasilania.
Zasilanie monitora jest włączane i wyłączane przy pomocy wyłącznika 
głównego.
Monitor nie powinien przekraczać 17”(4:3). Większe monitory mogą 
kolidować z systemem ramion modułu dentystycznego.
Położenie monitora można regulować poprzez obrót wokół osi pionowej 
oraz wokół osi poziomej.

5 Utrzymanie, czyszczenie i konserwacja przez zespół obsługujący 
urządzenie

5.1 Informacje podstawowe
5.1.1 Przedziały czasowe

Aby zapewnić długotrwałe i bezpieczne użytkowanie urządzenia, należy 
dbać o nie, czyścić i dezynfekować regularnie. Zminimalizuje to ryzyko 
zakażenia pacjentów lub użytkowników i zagwarantuje prawidłowe 
funkcjonowanie unitu.
Należy także przestrzegać krajowych przepisów i zaleceń w zakresie 
utrzymania higieny i dezynfekcji.
WAŻNE
Przedziały czasowe czyszczenia i konserwacji
Przedziały czasowe, określone dla dezynfekcji, czyszczenia i konserwacji, 
mają charakter ogólny.
Należy dostosować je do własnych metod pracy, jak również do przepisów 
krajowych.
Przedział 
czasowy

Działanie

Po każdym 
pacjencie

Czyszczenie/dezynfekcja powierzchni [ -* 5.2.1]
Dezynfekcja wszystkich uchwytów [-> 5.2.2]
Dezynfekcja tacy [ -> 5.2.3]
Dezynfekcja obicia [-> 5.2.4]
Konserwacja, dezynfekcja i sterylizacja instrumentów [ -> 
5.3.3]
Konserwacja i czyszczenie oświetlenia pola roboczego (patrz 
instrukcja obsługi oświetlenia) lub patrz [ -> 5.2.7]
Czyszczenie i dezynfekcja misy spluwaczki [-> 5.5.3]
Czyszczenie filtra spluwaczki [ -> 5.5.2]
Czyszczenie przewodów elastycznych odsysaczy [ -> 5.4.1]
Sterylizacja i dezynfekcja uchwytów odsysaczy [ -> 5.4.2]
Odpowietrzanie [-> 5.3.1]

Codziennie Płukanie przewodów obiegu wody [-> 5.5.1]
Czyszczenie przewodów ssących [ -> 5.4.3]



Czyszczenie elastycznych przewodów ssących [ -> 5.4.1]
Dezynfekcja uchwytu modułu dentystycznego [ -> 5.2.5]
Dezynfekcja uchwytu modułu asystenta [ -> 5.2.5]

Raz na 
tydzień

Czyszczenie i konserwacja obicia [ -> 5.2.4]
Czyszczenie odpływów [ -> 5.5.4]
Czyszczenie pedału [ -> 5.2.6]
Opróżnienie i oczyszczenie separatora powietrza modułu 
dentystycznego [ -> 5.3.3.5]

Raz na 
miesiąc lub w
razie 
potrzeby

Test mikrobiologiczny wody [ -> 5.1.3]
Odkażanie urządzenia [ -> 5.6]
Wymiana wirnika amalgamatu lub czyszczenie filtra zaworu 
odsysania mokrego do spluwaczki [ -> 5.5.6] [ -> 5.5.7]

5.1.2 Środki czyszczące i konserwujące
 UWAGA

Stosowanie zatwierdzonych środków konserwujących i czyszczących
Należy stosować wyłącznie środki konserwujące i czyszczące zatwierdzone 
przez FONA.
Listę zatwierdzonych środków, aktualną w chwili dostawy, można znaleźć w 
dokumentacji dostarczonej wraz z unitem.
Stale aktualizowana lista zatwierdzonych środków („Środki konserwujące i 
czyszczące” znajduje się w Internecie pod adresem www.fonadental.com. 

5.1.3 Test mikrobiologiczny wody
 Test mikrobiologiczny wody należy przeprowadzać w regularnych odstępach

czasu oraz po dłuższym okresie nieaktywności > 1 tygodnia; patrz także 
„Jakość mediów”. Kontrole należy przeprowadzać co najmniej co dwa 
tygodnie, a odstępy czasowe regulować w zależności od wyników. Oprócz 
testów laboratoryjnych, można także skorzystać z Testera całkowitej 
zawartości kolonii jako prostego sposobu przeprowadzenia testu.

5.2 Powierzchnia
5.2.1 Czyszczenie/ dezynfekcja powierzchni

Powierzchnie można czyścić sprayem do dezynfekcji powierzchniowej.
UWAGA
Leki wchodzą w reakcje chemiczne z powierzchniami urządzenia.
Ze względu na ich wysokie stężenie i zawartość określonych substancji, 
wiele leków może powodować rozpuszczanie, trawienie, odbarwianie lub 
wybielanie powierzchni.
Pozostałości leków należy bezzwłocznie usuwać z urządzenia przy pomocy 
wilgotnej szmatki!
UWAGA
W trakcie czyszczenia, do wnętrza unitu mogą przedostać się ciecze.
Elementy elektryczne urządzenia mogą w związku z tym ulec zniszczeniu.
Nie spryskiwać wnętrza urządzenia cieczami.
Aby wyczyścić powierzchnie w pobliżu otworów, należy spryskać cieczą 
szmatkę. Następnie oczyścić urządzenie przy pomocy zwilżonej szmatki.
UWAGA
Środki dezynfekujące mogą rozpuszczać barwniki tkanin czyszczących.
W rezultacie, powierzchnia urządzenia może ulec zafarbowaniu przez 
tkaninę.
Nie czyścić i nie dezynfekować urządzenia przy pomocy kolorowych szmatek
czyszczących.
Usunąć pozostałości brudu i środka dezynfekującego przy pomocy 
łagodnych środków czyszczących, dostępnych na rynku.

http://www.fonadental.com/


5.2.2  Dezynfekcja uchwytów
Zatwierdzone środki konserwujące  i czyszczące
Używać wyłącznie środków konserwujących i czyszczących zatwierdzonych 
przez FONA (patrz „Środki konserwujące i czyszczące”)
Uchwyty modułu dentystycznego, modułu asystenta i lampy dentystycznej 
można czyścić poprzez spryskanie środkiem dezynfekującym, a następnie 
wytarcie do sucha.

5.2.3 Dezynfekcja tacy ramienia wychylnego modułu dentystycznego
Tacę ramienia wychylnego można odczepić w celu jej wyczyszczenia lub 
zdezynfekowania.
UWAGA
Zatwierdzone środki konserwujące  i czyszczące
Używać wyłącznie środków konserwujących i czyszczących zatwierdzonych 
przez FONA (patrz „Środki konserwujące i czyszczące”)

1. Przytrzymać mocno tacę.
2. Zwolnić blokadę A, przekręcając dźwignię w kierunku przeciwnym 

do ruchu wskazówek zegara.
3. Wyciągnąć tacę do przodu.
4. Umieścić tacę w uchwycie w celu ponownego zamocowania po 

oczyszczeniu i zdezynfekowaniu.
5. Uruchomić blokadę A, przekręcając dźwignię w kierunku ruchu 

wskazówek zegara.

5.2.4 Dezynfekcja, czyszczenie i konserwacja obicia
FONA poleca specjalne środki czyszczące i konserwujące do czyszczenia i 
dezynfekcji obicia.
UWAGA
Zatwierdzone środki konserwujące  i czyszczące
Używać wyłącznie środków konserwujących i czyszczących zatwierdzonych 
przez FONA do czyszczenia obicia; (patrz „Środki konserwujące i 
czyszczące”)
Obicie fotela pacjenta i zagłówka można czyścić, spryskując środkiem 
czyszczącym i wycierając szmatką.
Obicie ze sztucznej skóry należy regularnie konserwować i czyścić (co 
najmniej 1x w tygodniu), szczególnie, jeśli obicie ma jasny kolor.
Podłokietniki można czyścić przez spryskanie zalecanym środkiem 
dezynfekującym, a następnie wytarcie szmatką.
Aby ułatwić użytkownikowi czyszczenie i dezynfekcję obicia, oparcie i 
siedzenie pacjenta można zamontować/ zdemontować bez używania 
narzędzi.

5.2.5 Dezynfekcja uchwytu na instrumenty modułu dentystycznego i modułu asystenta
Uchwyt na instrumenty można czyścić poprzez spryskanie i wytarcie 
szmatką.

Mata silikonowa na tacy na instrumenty ramienia wychylnego modułu 



dentystycznego oraz na module dentystycznym może zostać zdjęta w celu 
czyszczenia i dezynfekcji sprzętu.

5.2.6 Czyszczenie i dezynfekcja pedału sterującego
Regularne czyszczenie pedału sterującego poprawia jego stabilność i 
funkcjonowanie.
Oczyścić górną część i płytkę dolną pedału sterującego przy pomocy 
wilgotnej szmatki (zwilżonej wodą). 

Mata silikonowa na tacy na instrumenty ramienia wychylnego modułu 
dentystycznego oraz na module dentystycznym może zostać zdjęta w celu 
czyszczenia i dezynfekcji sprzętu.

5.2.7 Czyszczenie i dezynfekcja oświetlenia roboczego
Należy regularnie usuwać brud i pozostałości środka dezynfekującego za 
pomocą łagodnego środka czyszczącego.
Oświetlenie robocze, w tym okienko, wysięgniki i uchwyty można spryskać 
powierzchniowym środkiem dezynfekującym, zatwierdzonym przez FONA, a
następnie wyczyścić szmatką. 
UWAGA
Leki wchodzą w reakcje chemiczne z powierzchniami urządzenia.
Ze względu na ich wysokie stężenie i zawartość określonych substancji, 
wiele leków może powodować rozpuszczanie, trawienie, odbarwianie lub 
wybielanie powierzchni.
Pozostałości leków należy bezzwłocznie usuwać z urządzenia przy pomocy 
wilgotnej szmatki!

5.3 Instrumenty i przewody giętkie instrumentów
5.3.1 Oczyszczanie

Aby zredukować liczbę drobnoustrojów, przewody instrumentów zasilanych 
wodą modułu dentystycznego oraz asystenta i strzykawki (strzykawek) 
można przepłukać wodą.



5.3.1.1 Kiedy należy przeprowadzić oczyszczanie
- Przed rozpoczęciem pracy
- Na zakończenie dnia pracy

5.3.1.2 Oczyszczanie manualne (obieg wody bez permanentnego systemu dezynfekcji wody)
Strzykawka (strzykawki)

1. Wyjąć strzykawkę z uchwytu.
2. Przytrzymać strzykawkę nad misą spluwaczki.
3. Naciskać lewy przycisk strzykawki (woda) przez 20 ~120 sekund w 

celu oczyszczenia przewodów doprowadzających wodę.
4. Ponownie umieścić strzykawkę w uchwycie.

Instrumenty zasilane wodą
1. Wyjąć instrument z uchwytu.
2. Wyciągnąć rączkę
3. Ustawić maksymalną wartość przepływu dla wszystkich 

instrumentów.
4. Przytrzymać instrument nad misą spluwaczki.
5. Przytrzymać pedał (woda) przez 20 ~120 sekund w celu 

oczyszczenia przewodów doprowadzających wodę.
6. Ponownie umieścić instrument w uchwycie.
7. Powtórz procedurę dla kolejnych instrumentów.

5.3.1.3 Funkcja oczyszczania  (obieg wody z  permanentnym systemem dezynfekcji wody)
Funkcja oczyszczania umożliwia płukanie wszystkich instrumentów 
zasilanych wodą w module dentystycznym jednocześnie.
WAŻNE
Strzykawki należy przepłukać oddzielnie, ręcznie. Patrz „Oczyszczanie 
manualne (obieg wody bez permanentnego systemu dezynfekcji wody)”
Korzystanie z funkcji oczyszczania

1. Wyjąć instrumenty, które należy przepłukać.
2. Wyciągnąć rączki.
3. Ustawić maksymalną wartość przepływu dla wszystkich 

instrumentów.
4. Przytrzymać wszystkie instrumenty razem nad misą spluwaczki.
5. Przycisnąć przycisk PURGE.

WAŻNE
Podczas procedury przepłukiwania, woda może przedostawać się do e-
napędu i do szybkozłączek turbiny. Należy upewnić się, że odpływ wody jest 
skierowany do misy spluwaczki, aby uniknąć spryskania wodą.

6. Instrumenty zostaną przepłukane. Czas płukania powinien wynosić 
co najmniej 30 sekund (1xsygnał dźwiękowy), czas zalecany to 60 
sekund (2x sygnały dźwiękowe). Sygnały dźwiękowe nie będą 
emitowane w przypadku przerwania procesu przepłukiwania.

7. Ponownie nacisnąć przycisk PURGE lub uruchomić pedał, aby 
zatrzymać przepłukiwanie.

8. Odłożyć instrumenty do uchwytów.



5.3.2 Przewody elastyczne instrumentów
Zewnętrzną powierzchnię przewodów elastycznych można zdezynfekować, 
spryskując je lub przecierając odpowiednim środkiem.

5.3.3 Konserwacja, dezynfekcja i sterylizacja instrumentów
5.3.3.1 Instrumenty dentystyczne

Procedury mające zastosowanie do następujących instrumentów zostały 
opisane w oddzielnych instrukcjach obsługi:
- Silnik FONA BL ISO
- Prostnice i kątnice w różnych wersjach
- Wiertła wysokoobrotowe
- Skaler
- Strzykawka SPRAYVIT

5.3.3.2 Strzykawki
Strzykawka SPRAYVIT 
Dyszę i uchwyt SPRAYVIT można  sterylizować w temperaturze 134ºC, przy 
2,0 bar, przez 3 minuty.

Strzykawka standardowa
Dyszę strzykawki standardowej można sterylizować w temperaturze 134ºC, 
przy 2,0 bar, przez 3 minuty.

5.3.3.3 Oświetlenie utwardzające LED
UWAGA
Zatwierdzone środki konserwujące i czyszczące
Stosować wyłącznie środki konserwujące i czyszczące zatwierdzone przez 
FONA; patrz „Środki konserwujące i czyszczące”.

1. Wyjąć światłowód i zdjąć ekran ochronny.
2. Wysterylizować światłowód w temperaturze 134ºC, przy 2,0 bar, 

przez 3 minuty.
3. Zdezynfekować uchwyt i osłonę oświetlenia utwardzającego.
4. Ponownie nałożyć ekran ochronny i podłączyć światłowód.

Należy przestrzegać także następujących zaleceń:

- Sprawdzać światłowód przed każdym użyciem, aby upewnić się, że jest w 
nienagannym stanie.
- Na światłowodzie nie mogą znajdować się pozostałości kompozytów. 
Natychmiast usunąć wszelkie pozostałości.
- W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, wymienić światłowód 
– uszkodzenie spowoduje poważne zakłócenia pracy urządzenia. 

5.3.3.4 Kamera wewnątrzustna
Można przecierać ją środkiem dezynfekującym.

UWAGA
Zatwierdzone środki konserwujące i czyszczące
Stosować wyłącznie środki konserwujące i czyszczące zatwierdzone przez 
FONA; patrz „Środki konserwujące i czyszczące”.
UWAGA
Obiektyw kamery jest narażony na zadrapania.
Głębokie zadrapania obiektywu powodują pogorszenie jakości obrazu.



Obiektyw kamery należy chronić przed zadrapaniami. Dezynfekować przy 
pomocy miękkiej,   niestrzępiącej się tkaniny. 

5.3.3.5 Syfon powrotny
Powietrze powracające z wierteł wysokoobrotowych zawiera smar. Jest on 
zatrzymywany w syfonie powrotnym.
Codziennie sprawdzać poziom napełnienia, opróżniać w razie konieczności.
Czyścić syfon powrotny przy pomocy wody i dostępnego na rynku 
łagodnego środka czyszczącego raz w tygodniu.

5.4 Układ odsysania
5.4.1 Oczyszczanie przewodów ssących

Układ próżniowy jest narażony na kontakt z wydzielinami, śliną i krwią. 
Dlatego, ze względów higienicznych, oczyszczanie wykorzystanych 
przewodów elastycznych jest absolutnie konieczne po każdym pacjencie, 
szczególnie, jeśli doszło do krwawienia. W przypadku długotrwałych 
zabiegów, przewody elastyczne należy czyścić co 60 minut.

1. Odsysać 2 kubki wody co 60 minut.
2. Odsysać 1 litr wody w celu oczyszczenia przewodu codziennie po 

zakończeniu pracy.

5.4.2 Sterylizacja i dezynfekcja uchwytów ślinociągów
Sterylizacja/ dezynfekcja
Wszystkie części uchwytów ślinociągów można sterylizować i dezynfekować 
przez zanurzenie.

A Uchwyt ślinociągu o dużej mocy
B Kaniula ssąca (jednorazowego użytku)
C Uchwyt ślinociągu o małej mocy
C Ślinociąg (jednorazowego użytku)

UWAGA
Kaniule ssące i ślinociągi FONA są akcesoriami jednorazowego użytku.

Smarowanie uchwytów ślinociągów
Nasadki uchwytów ślinociągów należy smarować każdorazowo po 
dezynfekcji cieplnej lub sterylizacji oraz raz w tygodniu.

⚠ OSTRZEŻENIE
Nieodpowiednie smary
Smary, które nie mogą mieć kontaktu z żywnością, mogą okazać się 
niebezpieczne dla zdrowia pacjenta. Materiały gumowe w rodzaju uszczelek
korodują w wyniku zastosowania niewłaściwego smaru.
- Pod żadnym pozorem nie stosować wazeliny ani smarów silikonowych.
- Stosować wyłącznie smary dopuszczone przez FONA.
1. Rozmontować uchwyty w miejscach łączeń.
2. Nasmarować nasadki i uszczelki uchwytów.



5.4.3 Czyszczenie przewodów ssących
Przygotowanie do czyszczenia

1. Przygotować 1 litr roztworu czyszczącego w oddzielnym pojemniku
zgodnie z instrukcją producenta i dokładnie wymieszać.

Procedura czyszczenia
1. Zassać roztwór czyszczący do obu przewodów elastycznych.
2. Zaczekać na reakcję. Przestrzegać czasu reakcji, określonego dla 

roztworu przez producenta.
Wypłukanie środka czyszczącego

1. Po zakończeniu czyszczenia, zassać co najmniej 1 litr wody do obu 
przewodów elastycznych.

5.4.4 Czyszczenie i dezynfekcja elastycznych przewodów ssących
Pomiędzy elastycznymi przewodami ssącymi i obiegiem wody umieszczone 
są filtry, zatrzymujące ciała stałe. W zależności od rodzaju zabiegu, 
okresowo konieczne może okazać się usuwanie zatrzymanych cząstek 
stałych (np. amalgamatu) ze ssaka w związku z obniżeniem mocy ssania.
⚠ OSTROŻNIE
Pozostałości amalgamatu nie można usuwać do kanalizacji.
Amalgamat jest związkiem rtęci, który powoduje zanieczyszczenie wody.
Nie wylewać pozostałości amalgamatu do umywalki.
Pozostałości amalgamatu przechowywać w zamkniętym pojemniku 
wypełnionym wodą. Utylizować pozostałości amalgamatu, np. przy 
wymianie wirnika amalgamatu, umieszczając pozostałości w wirniku, lub 
przy opróżnianiu pojemnika na osady.
Powierzchnię zewnętrzną przewodów elastycznych można zdezynfekować 
poprzez opryskanie lub wytarcie.
UWAGA
Pokrywanie przewodów ssących talkiem
Jeżeli powierzchnia przewodów elastycznych jest lepka w wyniku kontaktu 
ze środkiem dezynfekującym, należy ją oczyścić dostępnym na rynku 
płynem do mycia naczyń, a następnie, jeśli to konieczne, pokryć cienką 
warstwą talku.
⚠ OSTRZEŻENIE
Podczas wykonywania opisanych poniżej zadań należy zakładać rękawice.

1. Zdjąć pokrywę filtra z urządzenia doprowadzającego wodę.
2. Obrócić i wyjąć filtr.
3. Wyjąć kolektory (C) z uchwytu filtra przewodu ssącego. Zebrać 

pozostałości amalgamatu do szklanego naczynia wypełnionego 
wodą.

4. Z powrotem włożyć filtr w uchwyt.
5. To samo zrobić z drugim filtrem.
6. Nałożyć pokrywę filtra. 

5.5 Elementy modułu zasilania wodą
5.5.1 Płukanie przewodów dostarczających wodę

W przewodach mogą się namnażać bakterie. Należy przepłukać przewody 
dużą ilością wody przed rozpoczęciem przyjmowania pacjentów. Uruchomić
funkcję „płukanie misy” i „napełnianie kubka” na co najmniej jedną minutę.



5.5.2 Czyszczenie filtra misy
Filtr misy zatrzymuje większe cząsteczki, aby zapobiec ich przedostawaniu 
się do odpływu.
⚠ OSTROŻNIE
Pozostałości amalgamatu nie można usuwać do kanalizacji.
Amalgamat jest związkiem rtęci, który powoduje zanieczyszczenie wody.
Nie wylewać pozostałości amalgamatu do umywalki.
Pozostałości amalgamatu przechowywać w zamkniętym pojemniku 
wypełnionym wodą. Utylizować pozostałości amalgamatu, np. przy 
wymianie wirnika amalgamatu, umieszczając pozostałości w wirniku.
⚠ OSTRZEŻENIE
Podczas opisanych poniżej czynności należy nosić rękawice ochronne.

1. Wyjąć filtr spluwaczki z odpływu misy spluwaczki.
2. Usunąć pozostałości amalgamatu z filtra spluwaczki. Pozostałości 

amalgamatu należy utylizować osobno.
3. Oczyścić filtr spluwaczki.
4. Ponownie zainstalować filtr spluwaczki.

5.5.3 Czyszczenie i dezynfekcja misy spluwaczki
Uchwyt misy (A) można spryskać powierzchniowym środkiem 
dezynfekującym i wytrzeć.
Kran do napełniania kubka (B) i odpływ płukania misy (C) można zdjąć w 
celu wyczyszczenia i dezynfekcji termicznej.
UWAGA
Zatwierdzone środki czyszczące i konserwujące
Stosować wyłącznie środki czyszczące i konserwując zatwierdzone przez 
FONA; patrz „Środki konserwujące i czyszczące”.
⚠ OSTROŻNIE
Jeżeli unit jest włączony, funkcje napełniania kubka i płukania misy można 
uruchomić nawet, jeśli misa spluwaczki jest zdjęta. W takim wypadku, woda
spłynie na podłogę i może przedostać się do wnętrza unitu.
Wyłączyć unit wyłącznikiem głównym przed zdjęciem misy.
Misa spluwaczki jest podłączona do modułu doprowadzania wody za 
pomocą zamknięcia bagnetowego; można ją zdjąć do czyszczenia. Odpływ 
płukania misy (C) można pozostawić na miejscu.

1. Zdjąć filtr spluwaczki.
2. Przytrzymać misę mocno obiema dłońmi. Poluzować zamknięcie 

bagnetowe, przekręcając misę w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara.

Do zamknięcia bagnetowego przymocowana jest uszczelka gumowa 
urządzenia doprowadzającego wodę, uszczelniająca zamknięcie. Należy ją 
nasmarować przed ponownym umieszczeniem misy na miejscu. Smary: 
patrz „Środki konserwujące i czyszczące”. 
Upewnić się, że zamknięcie bagnetowe zostało zablokowane w miejscu 
przed ponownym włożeniem na miejsce misy.
Po zablokowaniu zamknięcia, górna część misy musi znajdować się poniżej 
uchwytu na kubek.

5.5.4 Czyszczenie odpływów
Oczyścić i zdezynfekować misę spluwaczki specjalnym środkiem 
czyszczącym. Służy on także do czyszczenia odpływów.
UWAGA
Zatwierdzone środki czyszczące i konserwujące
Stosować wyłącznie środki czyszczące i konserwując zatwierdzone przez 
FONA; patrz „Środki konserwujące i czyszczące”.
UWAGA
Środki czyszczące do użytku domowego pienią się.



Środki domowe i inne często powodują zasysanie piany i wody do suchego 
układu odsysania. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia ssącego.
- Stosować wyłącznie środki czyszczące i konserwując zatwierdzone przez 
FONA; patrz „Środki konserwujące i czyszczące”.
1. Przygotować 1 litr roztworu czyszczącego w oddzielnym pojemniku 
zgodnie z instrukcją producenta i dokładnie wymieszać.
2. Wlać roztwór czyszczący do misy, poczekać na reakcje. Przestrzegać czasu 
reakcji, podanego dla roztworu przez jego producenta.
3. Spłukać roztwór czyszczący. W tym celu należy wlać co najmniej 1 litr 
wody do spluwaczki.

5.5.5 Uzupełnianie środka dezynfekującego
Należy regularnie sprawdzać poziom środka dezynfekującego w 
pomarańczowej butli.
Mikroorganizmy mogą rozmnażać się w wodzie.
Ich obecność może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.
Jeśli unit jest wyposażony w system dezynfekcji, nie należy używać go bez 
środka dezynfekującego.
Uzupełnić poziom środka dezynfekującego, jeśli poziom w pomarańczowej 
butli na środek dezynfekujący spadł poniżej minimum (<300 ml).

1. Odchylić butlę pod kątem 45 stopni.
2. Odkręcić butlę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara.
3. Napełnić butlę zgodnie z powyższymi wskazówkami.
4. Przykręcić butlę w kierunku ruchu wskazówek zegara.
5. Ustawić butlę z powrotem w pozycji pionowej.

UWAGA
Kiedy poziom spadnie poniżej minimalnego, do butli mieści się 1 litr środka 
dezynfekującego.
UWAGA
Zatwierdzone środki czyszczące i konserwujące
Stosować wyłącznie środki czyszczące i konserwując zatwierdzone przez 
FONA; patrz „Środki konserwujące i czyszczące”.

5.5.6 Wymiana wirnika amalgamatu
Pozostałości amalgamatu i inne ciała stałe pozostają w wirniku amalgamatu 
w wyniku działania siły odśrodkowej.
Gdy wskaźnik stanu separatora amalgamatu na panelu sterowania miga na 
czerwono, oznacza to, że wirnik jest niemal w całości zapełniony i należy go 
jak najszybciej wymienić. Po całkowitym napełnieniu wirnika rozlega się 
sygnał dźwiękowy – od tego momentu, lampka wskaźnika na panelu 
sterowania świeci się stale na czerwono. W takim wypadku, blokada 
bezpieczeństwa uniemożliwia ponowne uruchomienie unitu przed wymianą
wirnika.
Bez względu na to, czy zaświeciła się lampka stanu separatora amalgamatu, 
wirnik należy wymieniać co najmniej raz do roku.



⚠ OSTROŻNIE
Pozostałości amalgamatu nie można usuwać do kanalizacji.
Amalgamat jest związkiem rtęci, który powoduje zanieczyszczenie wody.
Nie wylewać pozostałości amalgamatu do umywalki.
Pozostałości amalgamatu przechowywać w zamkniętym pojemniku 
wypełnionym wodą. Utylizować pozostałości amalgamatu, np. przy 
wymianie wirnika amalgamatu, umieszczając pozostałości w wirniku.
WAŻNE
Utylizacja wirnika amalgamatu
Przy dostawie wirnika na wymianę dołączone jest opakowanie zwrotne na 
napełniony wirnik amalgamatu.
Do utylizacji wirników upoważnione są jedynie autoryzowane firmy, 
zajmujące się gospodarką odpadami.
Czyszczenie systemu próżniowego
Wirnik amalgamatu jest narażony na kontakt z wydzielinami, śliną i krwią. 
Dlatego konieczne jest przeczyszczenie przewodów ssących przed wymianą 
wirnika.
Patrz punkt 5.4.3 „Czyszczenie przewodów ssących”
Usunięcie i utylizacja wirnika amalgamatu
⚠ OSTRZEŻENIE
Opisane poniżej czynności należy wykonywać w rękawicach ochronnych.
Unit jest włączony.

1. Otworzyć drzwiczki serwisowe (A) i panel boczny (D) w podstawie 
urządzenia doprowadzającego wodę.

2. Poluzować zamknięcie bagnetowe, przekręcając dolną część 
separatora amalgamatu (B) w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara.

3. Wyjąć dolną część separatora amalgamatu wraz z wirnikiem, 
znajdującym się w środku.
Rozlega się sygnał dźwiękowy.

4. Usunąć zgromadzone pozostałości amalgamatu z misy spluwaczki 
oraz z węży ssących w wirniku amalgamatu; patrz punkt 5.5.2 
Czyszczenie filtra spluwaczki oraz 5.4.4 Czyszczenie i dezynfekcja 
elastycznych przewodów ssących. Włożyć pozostałości amalgamatu
do wirnika amalgamatu.

5. Przytrzymać dolną część separatora w pozycji pionowej. Nałożyć na
wirnik nakładkę transportową.
- Nakładka transportowa blokuje się. Z chwilą jej nałożenia uwalnia
się środek wiążący. Uwaga: Nakładki nie można zdjąć po jej 
nałożeniu.

6. Wyjąć wirnik z nakładką z dolnej części separatora.
7. Umieścić pojemnik w specjalnym opakowaniu i wysłać w celu 

utylizacji lub przekazać do autoryzowanej firmy odpowiedzialnej za
gospodarkę odpadami.

Instalacja wirnika amalgamatu
Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów firmy Sirona. Nie stosować 
wirników używanych ani poddanych recyklingowi.
Aby zamówić wirnik amalgamatu, patrz punkt 8. Części zamienne i 
materiały eksploatacyjne.



1. Nasmarować pierścień uszczelniający (E) w dolnej części separatora
amalgamatu. Smary – patrz 5.1.2 Środki konserwujące i czyszczące.

2. Włożyć nowy wirnik amalgamatu (C) do dolnej części separatora 
(B).

3. Przytrzymać dolną część separatora amalgamatu (B) w taki sposób,
aby zatrzaski zamknięcia bagnetowego znalazły się w położeniu 
poprzecznym do urządzenia dostarczającego wodę. Przykręcić 
dolną część separatora amalgamatu (B) do części górnej, obracając 
ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

UWAGA
Komunikat separatora amalgamatu
Jeżeli po włożeniu wirnika rozlega się sygnał dźwiękowy, oznacza to, że 
dolna część separatora nie została prawidłowo zablokowana.

4. Zamknąć panel boczny (D) i drzwiczki serwisowe (A).
5. W Niemczech: udokumentować wymianę wirnika w rejestrze 

„Dziennik operatora separatora amalgamatu D3181 II” Inne kraje: 
Sporządzić dokumentację stosownie do obowiązujących przepisów 
krajowych.

Dziennik operatora separatora amalgamatu
W Niemczech, prawo zobowiązuje użytkowników do prowadzenia dziennika
separatora amalgamatu. Dziennik ten jest dołączony do unitu. Obowiązki 
użytkownika, opisane w dzienniku:

 Udokumentowanie wymiany wirnika amalgamatu
 Coroczna kontrola funkcjonowania separatora
 Zlecenie inspekcji co 5 lat

Test wydajności separatora amalgamatu
UWAGA
Aby upewnić się, że separator amalgamatu funkcjonuje prawidłowo, należy 
co roku przeprowadzać stosowne testy w tym zakresie.

1. Nacisnąć przycisk testu separatora amalgamatu (A).
Po naciśnięciu przycisku, sygnał dźwiękowy wskazuje, że separator pracuje 
prawidłowo.
Jeżeli sygnał dźwiękowy nie został wygenerowany, oznacza to, że separator 
nie działa prawidłowo i wymaga sprawdzenia.

5.5.7 Czyszczenie filtra zaworu mokrego odsysania spluwaczki
Aby upewnić się, że duże cząstki stałe nie dostaną się do separatora, 
przewód systemu odsysania na mokro z zaworem spluwaczki w urządzeniu 
dostarczającym wodę został wyposażony w filtr. W razie spadku mocy 
ssania, filtr należy oczyścić.
Czyszczenie przewodów ssących
Przewody ssące należy oczyścić przed czyszczeniem wkładki filtra zaworu.
UWAGA
Po otwarciu obudowy filtra możliwe jest uruchomienie funkcji płukania misy
i napełniania kubka.
W takim wypadku, woda przedostaje się przez otwartą obudowę filtra.
- Nie włączać funkcji płukania misy i napełniania kubka, gdy obudowa filtra 
jest otwarta.
1. Otworzyć drzwiczki serwisowe (A) w podstawie urządzenia 
doprowadzającego wodę. Nacisnąć przycisk (D), aby opróżnić wąż z wody.
2. Poluzować zamknięcie bagnetowe wkładki filtra (B). Odkręcić wkładkę 
filtra od obudowy filtra zaworu spluwaczki w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
3. Prawidłowo zutylizować pozostałości amalgamatu wraz z amalgamatem 
zebranym z misy spluwaczki i węży ssących. Oczyścić filtr pod bieżącą wodą 
w umywalce (nie w misie spluwaczki).



4. Nasmarować pierścień uszczelniający filtra (C). Smary – patrz punkt 5.1.2 
Środki konserwujące i czyszczące.
5. Ponownie włożyć filtr do obudowy. Obrócić filtr (B) w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara.
6. Zamknąć drzwiczki serwisowe (A).
- Urządzenie jest gotowe do pracy.

5.6 Odkażanie
Odkażanie stanowi skuteczną metodę walki z namnażaniem bakterii w 
przewodach dostarczających wodę.
Odkażanie należy przeprowadzić:
- Przy wstępnym uruchomieniu
- Regularnie co 4 tygodnie
- Po długotrwałym wyłączeniu z użycia (>1 tygodnia)
- Jeżeli wskaźnik zanieczyszczenia bakteriami przekracza 100 bakterii na 
milimetr.
Odkażanie składa się z kilku etapów i trwa co najmniej 24 godziny.
UWAGA
W trakcie odkażania, użytkowanie urządzenia jest niemożliwe.

Przygotowanie
Przed odkażaniem należy przeprowadzić następujące przygotowania.

1. Zdjąć wszystkie rączki, ustawić maksymalną wartość przepływu dla 
wszystkich wierteł i skalera.

2. Włożyć instrumenty do właściwych uchwytów.
3. Nie stawiać kubka pod kranem.

Napełnianie butli środkiem dezynfekującym FONAclean.
Upewnić się, że poziom środka dezynfekującego w pomarańczowej butli jest
wystarczający, aby odkazić unit (potrzeba co najmniej 1 L środka 
dezynfekującego). Odkażanie nie rozpocznie się, jeśli środka 
dezynfekującego będzie zbyt mało; patrz punkt 5.5.5 Uzupełnianie środka 
dezynfekującego.

5.6.1 Wypompowanie wody ze zbiornika urządzenia
Nacisnąć przycisk SAN, aby rozpocząć odkażanie. Krótki sygnał dźwiękowy i 
miganie lampki „SAN” na klawiaturze wskazują na rozpoczęcie procesu. 
Zbiornik na wodę zostanie opróżniony przez napełniacz kubków. Po około 
120 sekundach, kran zostanie przepłukany i poddany dezynfekcji środkiem 
FONAclean przez 20 sekund.
Następnie, sygnał dźwiękowy (3 długie dźwięki + 10 krótkich dźwięków +3 
długie dźwięki + 10 krótkich dźwięków) wskazuje, że można rozpocząć 
przepłukiwanie przewodów wody. 



5.6.2 Przepłukiwanie przewodów środkiem dezynfekującym
1. Wyjąć strzykawkę z uchwytu i przytrzymać nad misą spluwaczki, 

następnie nacisnąć lewy przycisk strzykawki (woda) i przytrzymać 
przez co najmniej 20 sekund, aby przepłukać strzykawkę i węże. 
Włożyć strzykawkę z powrotem w uchwyt.

2. Wyjąć pierwszy instrument przeznaczony do odkażenia z uchwytu i 
przytrzymać nad misą spluwaczki.

3. Przycisnąć pedał i przytrzymać przez co najmniej 15 sekund, aby 
przepłukać przewód elastyczny instrumentu; odłożyć instrument z 
powrotem do uchwytu.

4. Powtórzyć procedurę dla kolejnych instrumentów.

5.6.3 Faza odkażania – skuteczność po 24 godzinach
1. Pozostawić wszystkie instrumenty w uchwytach.
2. Wyłączyć urządzenie.
Aby skutecznie wyeliminować zarazki, pozwolić na czas reakcji 
FONAclean co najmniej 24 godziny, ale nie dłużej, niż 3 dni 
(maksymalny czas odkażania).
3. Włączyć urządzenie po 24 godzinach, ale przed upływem 3 dni.

UWAGA
Należy uzupełnić poziom środka FONAclean przed włączeniem urządzenia.
Poziom środka dezynfekującego w pomarańczowej butli może spaść poniżej 
minimalnego.

5.6.4 Wypompowanie środka dezynfekującego ze zbiornika urządzenia
1. Jeżeli urządzenie zostało włączone po zakończeniu odkażania, 

lampka „SAN” na klawiaturze nadal miga; kolejny sygnał 
dźwiękowy (2 długie sygnały + 5 krótkich + 2 długie + 5 krótkich) 
przypomina, że odkażanie urządzenia jest w toku.

2. Nacisnąć ponownie przycisk SAN. Zbiornik na wodę urządzenia 
zostanie opróżniony przez napełniacz kubków. Po około 120 
sekundach, kran napełniacza zostanie przepłukany wodą przez 20 
sekund. Sygnał dźwiękowy (2 długie sygnały + 10 krótkich + 3 
długie + 10 krótkich) wskazuje, że można rozpocząć płukanie 
instrumentu.

5.6.5 Przepłukanie przewodów wodą
1. Wyjąć strzykawkę z uchwytu i przytrzymać nad misą spluwaczki, 

następnie przytrzymać lewy przycisk strzykawki (woda) przez co 
najmniej 20 sekund, aby wypłukać strzykawkę i jej przewody 
elastyczne. Włożyć strzykawkę z powrotem w uchwyt.

2. Wyjąć pierwszy instrument przeznaczony do odkażenia z uchwytu i 
przytrzymać nad misą spluwaczki.

3. Przycisnąć pedał i przytrzymać przez co najmniej 15 sekund, aby 
przepłukać przewód elastyczny instrumentu; odłożyć instrument z 
powrotem do uchwytu.

4. Powtórzyć procedurę dla kolejnych instrumentów.
Po wypłukaniu ostatniego instrumentu unitu stomatologicznego, lampka 
„SAN” na klawiaturze przestaje migać, co oznacza, że procedura odkażania 
została zakończona.

6 Konserwacja przez inżyniera serwisowego



6.1 Inspekcja i konserwacja

Informacje ogólne na temat inspekcji i konserwacji inżynier serwisowy 
zapisuje w „Raporcie z instalacji/ Dokumencie gwarancyjnym”. Dokument 
został dołączony do niniejszej instrukcji.

 

6.2 Kontrole bezpieczeństwa

Sprzęt medyczny został zaprojektowany w taki sposób, aby pierwsze 
wystąpienie błędu nie powodowało zagrożenia dla bezpieczeństwa 
pacjentów, użytkowników lub innych osób. Dlatego też konieczne jest 
wykrycie każdego błędu, zanim dojdzie do jego powtórzenia, co mogłoby 
prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa. 
Z tej przyczyny, niezwykle istotne jest przeprowadzanie testów 
bezpieczeństwa co 2 lata, w celu wykrycia przede wszystkim błędów 
urządzeń elektrycznych (np. wady izolacji). Testy takie przeprowadza 
autoryzowany inżynier serwisowy, reprezentujący sprzedawcę urządzenia, 
zgodnie z postanowieniami punktu „Inspekcja i konserwacja”.
Testy bezpieczeństwa należy przeprowadzać i dokumentować także podczas
uruchomienia urządzenia, po jego rozbudowie/ modernizacji (konwersji) 
oraz po naprawach, które mogą wpływać na bezpieczeństwo elektryczne 
systemu.

⚠ OSTRZEŻENIE
Używanie urządzenia jest niedozwolone, jeśli nie przeszło ono pomyślnie 
testów bezpieczeństwa!
Test bezpieczeństwa obejmuje oględziny, jak również pomiary na 
ochronnych złączach uziemiających oraz wykrywanie prądów błądzących.
Inspekcje i pomiary zostały określone w rozdziale „Kontrole 
bezpieczeństwa”. Inżynier serwisowy ma obowiązek udokumentowania 
zmierzonych wartości zgodnie z zaleceniami tego rozdziału. 

7 Błędy

7.1 Komunikaty błędów
Zakłócenie funkcjonowania Analiza przyczyny Rozwiązanie

Nie świeci się kontrolka zasilania 
mimo, że urządzenie zostało 
włączone

Zadziałał główny bezpiecznik w budynku Sprawdzić główny bezpiecznik

Inne przyczyny Zawiadomić inżyniera serwisowego

Oparcie pleców i siedzenie są 
zablokowane w danej pozycji

Uruchomienie wyłącznika bezpieczeństwa Usunąć przeszkody

Inne przyczyny Zawiadomić inżyniera serwisowego

Nie działa panel sterowania Jeden z instrumentów pracuje lub naciśnięto pedał 
sterujący

Wyłączyć instrument lub zwolnić 
pedał

Inne przyczyny Zawiadomić inżyniera serwisowego

Nie działa urządzenie Instrument znajduje się w niewłaściwym uchwycie Umieścić instrument we właściwym 
uchwycie

Instrument jest uszkodzony Sprawdzić lub wymienić instrument

Inne przyczyny Zawiadomić inżyniera serwisowego

Brak czynnika chłodzącego dla 
aktywnego instrumentu

Doprowadzenie wody z pojemnika: pojemnik jest pusty Napełnić pojemnik na wodę

Doprowadzenie czynnika chłodzącego zostało wyłączone 
lewym przełącznikiem na pedale sterującym

Nacisnąć lewy przełącznik na pedale, 
aby włączyć doprowadzenie czynnika



Regulacja przepływu czynnika chłodzącego została 
ustawiona na poziom minimalny

Wyregulować dopływ czynnika 
chłodzącego

Inne przyczyny Zawiadomić inżyniera serwisowego

Redukcja mocy ssania Zablokowanie przewodu giętkiego Przepłukać przewód zimną wodą

Zablokowanie filtra Oczyścić filtr

Inne przyczyny Zawiadomić inżyniera serwisowego

8 Części zamienne i materiały

Stosować wyłącznie oryginalne akcesoria FONA!
Materiały wyszczególnione poniżej należy zamawiać od specjalistycznego 
dostawcy materiałów i akcesoriów stomatologicznych.

Czyszczenie i konserwacja Środki do czyszczenia i konserwacji
Regularnie aktualizowana lista środków dopuszczonych do stosowania 
„Środki do czyszczenia i konserwacji”) jest dostępna w Internecie pod 
adresem www.fonadental.com.
Jeżeli nie dysponują Państwo dostępem do Internetu, proszę skontaktować 
się ze swoim sprzedawcą urządzeń stomatologicznych, aby zamówić listę.
Numer części: 6439561
Wirnik amalgamatu
Stosować wyłącznie wymienne wirniki amalgamatu Sirona
Numer części: 1434138

9 Utylizacja

Państwa produkt został oznaczony symbolem, przedstawionym obok. Na 
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, produkt ten podlega 
pod postanowienia Dyrektywy 2002/96/WE, jak również odpowiednie 
przepisy prawa krajowego. Dyrektywa wymaga zastosowania środowiskowo
racjonalnych zasad recyklingu/ utylizacji produktu. Utylizacja produktu w 
ramach odpadów komunalnych jest zabroniona!
Proszę przestrzegać przepisów regulujących zasady gospodarki odpadami, 
obowiązujących w Państwa kraju.

Procedura utylizacji
Uwaga: niniejszy produkt podlega pod postanowienia Dyrektywy 2002/96, 
regulującej zasady gospodarki odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, a 
co za tym idzie – podlega utylizacji zgodnie z tymi wymaganiami 
szczegółowymi, obowiązującymi w Unii Europejskiej (UE).
Przed demontażem/ utylizacja produktu, konieczne jest jego staranne 
przygotowanie (wyczyszczenie/dezynfekcja/sterylizacja). 

http://www.fonadental.com/


10 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Tabela 201 – Deklaracja – Emisje elektromagnetyczne

Wytyczne i deklaracja producenta – emisje elektromagnetyczne
Niniejszy produkt jest przeznaczony do pracy w środowisku elektromagnetycznym, opisanym poniżej. Klient lub użytkownik produktu 
powinien zagwarantować jego użytkowanie w takim środowisku.

Testy emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne - wytyczne

Emisje RF CISPR 11 Grupa 1

Produkt musi emitować energię 
elektromagnetyczną w celu realizowania 
wyznaczonych funkcji. Jego praca może mieć wpływ
na sprzęt elektroniczny znajdujący się w pobliżu.

Emisje RF  CISPR 11 Klasa B
Produkt nadaje się do pracy w każdym środowisku 
poza użytkiem domowym, jak również w 
placówkach podłączonych do publicznej sieci 
niskiego napięcia, zasilającej budynki 
wykorzystywane jako mieszkalne.

Emisje harmonicznych IEC 61000-3-2
Nie dotyczy

Wahania napięcia/ emisje migotania IEC 
61000-3-3 Nie dotyczy

Tabela 201 – Deklaracja – Odporność elektromagnetyczna

Wytyczne i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna
Niniejszy produkt jest przeznaczony do pracy w środowisku elektromagnetycznym, opisanym poniżej. Klient lub użytkownik produktu 
powinien zagwarantować jego użytkowanie w takim środowisku.

Test odporności Poziom testu IEC 60601 Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne - 
wytyczne

Wyładowania 
elektrostatyczne
(ESD)
IEC 61000-4-2

± 6 kV rozładowanie dotykowe 
± 8 kV rozładowanie powietrzne

± 6 kV rozładowanie dotykowe 
± 8 kV rozładowanie powietrzne

Podłoga powinna być drewniana, 
betonowa
lub z płytek ceramicznych. Jeśli podłogi są
pokryte materiałem syntetycznym, 
względna
wilgotność powinna wynosić co najmniej
30%.



Tabela 204 – Deklaracja – odporność elektromagnetyczna

Wytyczne i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna
Niniejszy produkt jest przeznaczony do pracy w środowisku elektromagnetycznym, opisanym poniżej. Klient lub użytkownik produktu 
powinien zagwarantować jego użytkowanie w takim środowisku.

Test odporności Poziom testu IEC 60601 Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne - wytyczne
Wyładowania elektrostatyczne
(ESD)
IEC 61000-4-2

± 6 kV rozładowanie dotykowe 
± 8 kV rozładowanie powietrzne

± 6 kV rozładowanie dotykowe
± 8 kV rozładowanie 
powietrzne

Podłoga powinna być drewniana, betonowa
lub z płytek ceramicznych. Jeśli podłogi są
pokryte materiałem syntetycznym, względna
wilgotność powinna wynosić co najmniej
30%.

Zaburzenia
elektromagnetyczne w
zakresie przewodzone RF
zgodnie z IEC 61000-4-6
Zaburzenia
elektromagnetyczne w
zakresie promieniowane RF
zgodnie z IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz do 80 MHz

3 V/m
80 MHz do 2,5 GHz

3 Vrms

3 V/m

Przenośne urządzenia do komunikacji
bezprzewodowej oraz telefony
komórkowe nie powinny być używane w
mniejszej odległości od URZĄDZENIA, w
tym również okablowania, niż zalecany
minimalny dystans wyliczony z równań
stosowanych do częstotliwości pracy
nadajnika.
Zalecany minimalny dystans

Gdzie P jest maksymalną wartością mocy
wyjściowej nadajnika w watach (W)
zgodnie z informacją od producenta
nadajnika, a d jest zalecanym,
minimalnym dystansem w metrach (m).

Moc zaburzeń elektromagnetycznych
pochodzących ze stałych nadajników fal
RF, ustalonych w warunkach
miejscowych (a), powinna być niższa niż
poziom zgodności dla każdego zakresu
częstotliwości (b).
Interferencja może zachodzić w pobliżu

urządzeń oznaczonych przez poniższy
symbol:

Uwaga 1: Dla 80 MHz i 800 MHz przyjmuje się wyższy zakres częstotliwości.
Uwaga 2: Podane informacje nie stosują się w każdej sytuacji. Na propagację fal elektromagnetycznych mają wpływ absorbcja i odbicia od 
powierzchni, obiektów oraz osób.
(a) Moce pól pochodzących od określonych nadajników takich jak stacje bazowe telefonii komórkowej, przekaźniki radiowe, radio 
amatorskie, transmisja radiowa na falach AM i FM oraz transmisja TV nie dają się teoretycznie przewidzieć z dokładnością. Aby oszacować 
środowisko elektromagnetyczne należy rozważyć badanie warunków miejscowych. Jeśli zmierzona moc pola w miejscu gdzie pracuje 
urządzenie przekracza odpowiedni poziom zgodności, powinno sprawdzać się czy urządzenie pracuje normalnie. Jeśli zaobserwuje się 
niewłaściwą pracę, może okazać się niezbędne poczynić odpowiednie kroki zapobiegawcze takie jak przestawienie bądź przeniesienie Nr 
Modelu lub Nr Typu – przez producenta.
(b) Dla częstotliwości spoza zakresu 150 kHz do 80 MHz, moc pola nie powinna być większa niż [Vi] V/m.



Tabela 206 – Zalecany minimalny dystans między przenośnymi urządzeniami do komunikacji bezprzewodowej a 
urządzeniem

Zalecany minimalny dystans między przenośnymi urządzeniami do komunikacji bezprzewodowej
a urządzeniem
Urządzenie jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym, w którym zaburzenia elektromagnetyczne RF są kontrolowane. 
Odbiorca bądź użytkownik urządzenia może zapobiegać interferencji elektromagnetycznej poprzez zachowywanie minimalnego dystansu 
między przenośnymi urządzeniami do komunikacji bezprzewodowej (nadajnikami) a urządzeniem zalecanego poniżej, zgodnie z maksymalną
mocą wyjściową urządzeń komunikacyjnych.

Podana maksymalna moc
nadajnika
[W]

Minimalny dystans odpowiedni dla częstotliwości nadajnika
[m]

150 kHz do 80 MHz
d = 1,2VP

80 MHz do 800 MHz
d= 1,2 VP

800 MHz do 2,5 GHz
d= 2,3VP

0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,38 0,38 0,73
1 1,2 1,2 2,3
10 3,8 3,8 7,3
100 12 12 23
Dla nadajników o maksymalnej mocy wyjściowej niewyróżnionej powyżej, zalecany minimalny dystans w metrach (m) może być oszacowany
przy użyciu równania odpowiedniego dla częstotliwości nadajnika, gdzie „P” jest podaną przez producenta nadajnika jego mocą 
maksymalną w watach (W).
Uwaga 1: Przy 80MHz i 800MHz przyjmuje się wyższy zakres częstotliwości.
Uwaga 2: Podane informacje nie stosują się w każdej sytuacji. Na propagację fal elektromagnetycznych mają wpływ
absorbcja i odbicia od powierzchni, obiektów oraz osób.



11 Objaśnienia dotyczące stosowanych symboli

* Dotyczy e-napędu, strzykawki trójdrożnej, ssania dużej mocy, ssania małej mocy, obicia, skalera, oświetlenia 
utwardzającego itd.



12 Schemat połączeń











13 Schemat instalacji wodnej i pneumatycznej



14 Dane dla potrzeb obsługi posprzedażowej

14.1 Numery seryjne i numery części

Wstawić datę instalacji, numery części, numery seryjne i datę produkcji każdego 
elementu, jak również zestawy montażowe do „Raportu z instalacji/ Dokumentu 
Gwarancyjnego”.
UWAGA
Zaleca się spisanie danych w trakcie instalacji.
Ułatwia to procedurę rozwiązywania problemów na późniejszym etapie.

14.2 Raport z instalacji/ Dokument Gwarancyjny
Aby zagwarantować sobie możliwość dochodzenia roszczeń gwarancyjnych, proszę 
wypełnić „Raport z instalacji/ Dokument Gwarancyjny” wraz z inżynierem 
serwisowym w trakcie instalacji urządzenia.
Zaleca się porównanie numerów seryjnych poszczególnych urządzeń z numerami 
wydrukowanymi na opakowaniach. W przypadku jakichkolwiek odchyleń należy 
skontaktować się ze sprzedawcą. W sprawach związanych z obiciem oraz stołkiem 
dla lekarza, patrz numer seryjny wydrukowany na opakowaniu.

Konserwacja
Konserwację należy przeprowadzać w wyznaczonych odstępach czasu, aby zapewnić 
sobie niezawodność pracy urządzenia oraz zagwarantować ochronę bezpieczeństwa i
zdrowia pacjentów, użytkowników i innych osób.
Właściciel ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie wszelkich prac 
konserwacyjnych. Wszelkie działania z zakresu konserwacji podlegają zapisaniu w 
treści „Raportu z instalacji/ Dokumentu gwarancyjnego”.
Jako producent medycznych urządzeń elektrycznych, odpowiadamy za 
charakterystykę bezpieczeństwa urządzenia wyłącznie w przypadku, gdy 
konserwacja i naprawy urządzenia są przeprowadzane przez FONA lub przez 
personel, który jednoznacznie do tego upoważniliśmy, pod warunkiem, że w 
przypadku awarii poszczególnych elementów urządzenia, są one zastępowane 
oryginalnymi częściami zamiennymi.
Wyłączenie odpowiedzialności
W przypadku, gdy właściciel urządzenia nie dopełni obowiązku jego konserwacji, 
Sirona Dental Systems Co., Ltd. i jej autoryzowani sprzedawcy nie mogą być 
pociągani do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wynikłe z tego faktu.

15 Kontrole bezpieczeństwa
Sprzęt medyczny został zaprojektowany w taki sposób, aby pierwsze wystąpienie 
błędu nie powodowało zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjentów, użytkowników lub 
innych osób. Dlatego też konieczne jest wykrycie każdego błędu, zanim dojdzie do 
jego powtórzenia, co mogłoby prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa. 

Z tej przyczyny, niezwykle istotne jest przeprowadzanie testów bezpieczeństwa co 2 
lata, w celu wykrycia przede wszystkim błędów urządzeń elektrycznych (np. wady 
izolacji). Testy takie przeprowadza autoryzowany inżynier serwisowy.
Testy bezpieczeństwa należy przeprowadzać w następujących sytuacjach:
- Podczas wstępnego rozruchu (sekcja 15.4)
- Regularnie co 2 lata
- Po rozbudowie/ modernizacji (modyfikacji) urządzenia



Pomiary wg IEC 
60601-1

- Po naprawie
- Zmierzone wartości należy udokumentować zgodnie ze wskazaniami sekcji 15.4 i 
15.5.
⚠ OSTROŻNIE
Podczas przeprowadzania pomiarów należy pamiętać, że testowany układ może 
znajdować się pod napięciem, co grozi niebezpieczeństwem.
⚠ OSTRZEŻENIE
Jeżeli urządzenie nie przeszło pomyślnie testów bezpieczeństwa, należy zaprzestać 
jego dalszego użytkowania.
Inżynier serwisowy ma obowiązek poinformować o tym użytkownika.
Przed ponownym uruchomieniem urządzenia, konieczne jest przeprowadzenie 
stosownych napraw przez autoryzowanego inżyniera serwisowego.
UWAGA
Testy bezpieczeństwa spełniają wymagania normy IEC62353:2007 (zgodność z DIN 
EN 62353/ VDE 0751-1:2008).
W przypadku stosowania automatycznego urządzenia testującego, można 
zaprogramować je odpowiednio do wymagań tych norm.
- Części stosowane typu B
- Moduł nie podlegający demontażowi
- Klasa ochrony I.
Przeprowadzane pomiary są złożone i czasochłonne. FONA jednoznacznie zaleca 
korzystanie z automatycznych urządzeń testujących.
W przypadku niemożności przeprowadzenia testów wg IEC62353:2007, można także 
przeprowadzić je zgodnie z IEC 60601-1.
Informacje szczegółowe na temat metody przeprowadzania pomiarów, patrz norma 
IEC 60601-1 i dokumenty dołączone do urządzenia testującego.

UWAGA
Tego rodzaju pomiar nie jest rekomendowany przez FONA ze względu na jego 
złożoność.
Podczas pomiarów należy brać pod uwagę następujące informacje:

Zastosowane części typu B Silnik FONA BL ISO
Wiertła wysokoobrotowe
Skaler
Oświetlenie utwardzające

Rezystancja uziemienia ochronnego > 0.1 Q
Prąd upływu do ziemi N.C. -5 mA

S.F.C. - 10 mA (złącze stałe)
Prąd upływu do pacjenta AC N.C. -0.1 mA

S.F.C. -0.5 mA

N.C. – warunki normalne
S.F.C. – warunki pojedynczej awarii

Podczas przeprowadzania pomiarów, poszczególne instrumenty należy uruchamiać 
po kolei. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie szeregu pomiarów.
W sekcji 15.4 lub 15.5 należy odnotować, że pomiary zostały przeprowadzone wg IEC
60601-1 i skorygować określone wartości graniczne.
Udokumentować najwyższe zmierzone wartości.

15.1 Oględziny
Sprawdzić następujące punkty:
Przeprowadzić test funkcjonalny urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi.

 Czy wszystkie funkcje są dostępne?
 Czy sygnały wizualne i dźwiękowe działają prawidłowo?



Przygotowanie do 
testów

 Czy wszystkie części obudowy są bezpiecznie przytwierdzone i 
nienaruszone?

 Czy wszystkie etykiety są na swoich miejscach i są czytelne, zgodnie z 
„Raportem z instalacji/ Dokumentem Gwarancyjnym”?

 Czy wszystkie instrukcje obsługi urządzenia są dostępne?
 W przypadku Niemiec:

Czy Dziennik Serwisowy separatora amalgamatu (jeśli dotyczy) jest 
dostępny i prawidłowo prowadzony?

 Czy wszystkie wyłączniki bezpieczeństwa działają prawidłowo?
W tym celu należy opuścić fotel lub oparcie.

 Podniesienie ramy:
Ruch fotela ulega zatrzymaniu.

 Podniesienie podnóżka:
Ruch fotela ulega zatrzymaniu, po czym następuje korekta ruchu w górę 
przez około 2 sekundy.

 Podniesienie oparcia:
Ruch fotela ulega zatrzymaniu, po czym następuje korekta ruchu w górę 
przez około 2 sekundy.

 Podniesienie uchwytu misy spluwaczki:
Ruch fotela ulega zatrzymaniu.

⚠ OSTRZEŻENIE
Jeżeli jeden z wyłączników bezpieczeństwa nie zatrzyma ruchu fotela lub oparcia, 
nie wolno używać urządzenia!
Przed rozpoczęciem testów bezpieczeństwa, opisanych poniżej, należy poczynić 
następujące przygotowania:

 Przesunąć fotel pacjenta na średnią wysokość, tak, aby zyskać łatwy 
dostęp do puszki elektroinstalacyjnej.

 Wyłączyć zasilanie głównym wyłącznikiem urządzenia.
 Zdjąć obicie z siedzenia i z oparcia.
 Zdjąć pokrywę skrzynki zaciskowej w fotelu pacjenta.
 Odłączyć zasilanie urządzenia poprzez wyjęcie wtyczki z kontaktu.
 Zastąpić wtyczkę specjalnym złączem testowym (1) przewodu 

testowego.*
* Przewód testowy, który składa się ze złącza testowego (1), kabla 
zasilającego (2m) i zabezpieczającego złącza uziemiającego (2) można 
znaleźć pod numerem części 771-9993/306-201 w WAGO 
Kontakttechnik GmbH Co. KG, Postfach 2880, 32385 Minden, Niemcy, 
www.wago.com.
UWAGA
W przypadku korzystania z automatycznego urządzenia testującego, 
konieczne może okazać się zetknięcie części z urządzeniem przed testem 
ochronnego złącza uziemiającego. Należy postępować zgodnie ze 
wskazówkami, podanymi w tej sekcji.

15.2 Pomiar rezystancji ochronnego złącza uziemiającego
Przed rozpoczęciem testu, należy upewnić się, że wszystkie złącza 
uziemiające zostały odpowiednio podłączone i są w 
nienaruszonym stanie.
1. Zmierzyć rezystancję elektryczną przewodzących i 

podłączonych do uziemienia części urządzenia z użyciem 
ochronnego złącza uziemiającego na skrzynce zaciskowej 
przewodu zasilania (odjąć rezystancję kabla testowego).

2. Udokumentować najwyższą zmierzoną wartość.
 Zmierzona wartość rezystancji nie może przekraczać 

0,3Ω.

http://www.wago.com/


 Zmierzona wartość prądu (Imeas) musi wynosić 
pomiędzy 0,2A i 25A

 Napięcie jałowe nie może przekraczać 24 V.
 Pomiar zostanie przeprowadzony wg następującej 

konfiguracji, zgodnie z IEC62353:2007.

UWAGA
W przypadku korzystania z automatycznego urządzenia testującego wg IEC 
62353:207, powyższe parametry są dostarczane automatycznie. Podłączyć 
złącze kabla testowego do testera i przeprowadzić pomiary zgodnie z 
instrukcją obsługi testera.
- Podłączyć aluminiowy punkt styku do podstawy fotela

- Śruba uziemiająca górnej części fotela pod poduszką siedzenia (A)
- Śruba mocująca oparcie na łopatce (B)

- Uchwyt modułu dentystycznego.

- Uchwyt modułu asystenta
Udokumentować wyniki pomiarów uzyskane podczas rozruchu wstępnego 
w sekcji 15.4.
Udokumentować wyniki pomiarów uzyskane podczas kolejnych testów w 
sekcji 15.5.



15.3 Pomiar równoważny prądu upływowego
Mierzone są dwie wartości prądu upływowego:

 Pomiar równoważny prądu upływowego urządzenia
 Pomiar równoważny prądu upływowego stosowanej części

UWAGA
FONA zaleca pomiary przy pomocy automatycznego urządzenia testującego 
spełniającego wymogi normy IEC62353:2007.
Jeżeli użytkownik nie korzysta z automatycznego urządzenia testującego, proszę 
zapoznać się z informacjami zawartymi w normie IEC 62353:2007.

15.3.1 Pomiar równoważny prądu upływowego urządzenia
Pomiar zostanie przeprowadzony zgodnie z następującą konfiguracją testową wg 
normy IEC62353:2007.
→ Połączenia urządzenia testowego
L,N – Przewody zasilania i neutralny na zacisku sieciowym
PE – ochronne złącze uziemiające na zacisku sieciowym
P – pomiar źródła napięcia dla częstotliwości sieciowej
E – dostępne części przewodzące (obudowa) na ochronnym potencjale ziemi
AP – części stosowane
Unit stomatologiczny jest odłączony od wszystkich wtyków głównego źródła 



Przy pomocy 
automatycznego 
urządzenia 
testującego

zasilania. Włącznik zasilający w podstawie fotela pacjenta musi być włączony.
⚠ OSTROŻNIE
Wynik pomiaru prądu upływowego nie może przekraczać 5Ma.
⚠ OSTROŻNIE
Jeśli zmierzona wartość odbiega znacznie od uzyskanej podczas pierwszego 
pomiaru (patrz sekcja 15.4), należy zidentyfikować przyczynę i rozwiązać problem, 
jeśli jest to konieczne.

1. Przy pomocy kabli pomiarowych, podłączyć wszystkie metalowe części 
stosowne AP do zacisków testowych, dostarczonych w tym celu.
- Końcówka skalera
- silnik BL ISO
- obudowa wiertła wysokoobrotowego
- światło utwardzające

2. Podłączyć złącze zasilające do kabla testowego z urządzeniem testującym.
3. Zaprogramować urządzenie testujące wg następujących parametrów:

- Stosowane części typu B
- urządzenie zainstalowane na stałe
- klasa ochrony I
UWAGA
Wg uwagi 2 pod Tabelą 2 IEC26353:2007, maksymalna wartość prądu 
upływowego dozwolona przez producenta wynosi 5mA w przypadku 
urządzeń podłączonych na stałe. Należy upewnić się, że urządzenie 
testujące zostało zaprogramowane na wartość 5mA (a nie 1 mA). 

4. Przeprowadzić pomiary zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia 
testującego.

UWAGA
Aby zmierzyć wartość prądu upływowego dla zastosowanej części (patrz Sekcja 
15.3.2), należy pozostawić wszystkie kable przy urządzeniu testowym.
Udokumentować wyniki pomiarów uzyskane podczas rozruchu wstępnego w sekcji 
15.4.
Udokumentować wyniki pomiarów uzyskane podczas kolejnych testów w sekcji 
15.5.

15.3.2 Pomiar równoważny prądu upływowego zastosowanej części
Pomiar zostanie przeprowadzony zgodnie z następującą konfiguracją testową wg 
normy IEC62353:2007.
→ Połączenia urządzenia testowego
L,N – Przewody zasilania i neutralny na zacisku sieciowym
PE – ochronne złącze uziemiające na zacisku sieciowym
P – pomiar źródła napięcia dla częstotliwości sieciowej
E – dostępne części przewodzące (obudowa) na ochronnym potencjale ziemi
AP – części stosowane
Unit stomatologiczny jest odłączony od wszystkich wtyków głównego źródła 
zasilania. Włącznik zasilający w podstawie fotela pacjenta musi być włączony.
⚠ OSTROŻNIE
Wynik pomiaru prądu upływowego nie może przekraczać 5Ma.
⚠ OSTROŻNIE
Jeśli zmierzona wartość odbiega znacznie od uzyskanej podczas pierwszego pomiaru 
(patrz sekcja 15.4), należy zidentyfikować przyczynę i rozwiązać problem, jeśli jest to 
konieczne.
Zastosowane części oraz wtyczka zasilająca kabla testowego są już podłączone do 
urządzenia testowego zgodnie z opisem zamieszczonym w punkcie 15.3.1. 
Przeprowadzić pomiary zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia testującego.
Udokumentować wyniki pomiarów uzyskane podczas rozruchu wstępnego w sekcji 
15.4.



Udokumentować wyniki pomiarów uzyskane podczas kolejnych testów w sekcji 15.5.

15.3.3 Działania końcowe
Kontrola bezpieczeństwa została zakończona!

 Usunąć urządzenia testowe.
 Podłączyć urządzenie ponownie do zasilania.
 Nałożyć pokrywę na puszkę elektroinstalacyjną.
 Włączyć zasilanie sieciowe.
 Wypełnić dokumentację.

15.4 Kontrola bezpieczeństwa (test początkowy po wstępnym rozruchu)

Wartości zmierzone podczas rozruchu wstępnego podlegają udokumentowaniu w celu ich dalszego porównania 
z wartościami zmierzonymi podczas kolejnych testów.

Oględziny
Rezystancja ochronnego 
złącza uziemiającego ( < 
0.3 Ω)

Prąd upływowy urządzenia ( < 5 
mA)

Prąd upływowy 
zastosowanej części ( < 5 
mA)

Czy bezpieczeństwo jest 
gwarantowane?

□ OK □ Błędy Ω mA mA □ tak □ nie

Uwagi/ Informacje szczegółowe:

Data Nazwisko inżyniera Wydział serwisowy Podpis



15.5 Kontrola bezpieczeństwa (kolejne testy)
Wartości zmierzone podczas kolejnych testów podlegają udokumentowaniu w poniższych formularzach.

Oględziny
Rezystancja ochronnego 
złącza uziemiającego ( < 
0.3 Ω)

Prąd upływowy urządzenia ( < 5 
mA)

Prąd upływowy 
zastosowanej części ( < 5 
mA)

Czy bezpieczeństwo jest 
gwarantowane?

□ OK □ Błędy Ω mA mA □ tak □ nie

Uwagi/ Informacje szczegółowe:

Data Nazwisko inżyniera Wydział serwisowy Podpis

Oględziny
Rezystancja ochronnego 
złącza uziemiającego ( < 
0.3 Ω)

Prąd upływowy urządzenia ( < 5 
mA)

Prąd upływowy 
zastosowanej części ( < 5 
mA)

Czy bezpieczeństwo jest 
gwarantowane?

□ OK □ Błędy Ω mA mA □ tak □ nie

Uwagi/ Informacje szczegółowe:

Data Nazwisko inżyniera Wydział serwisowy Podpis

Oględziny
Rezystancja ochronnego 
złącza uziemiającego ( < 
0.3 Ω)

Prąd upływowy urządzenia ( < 5 
mA)

Prąd upływowy 
zastosowanej części ( < 5 
mA)

Czy bezpieczeństwo jest 
gwarantowane?

□ OK □ Błędy Ω mA mA □ tak □ nie

Uwagi/ Informacje szczegółowe:

Data Nazwisko inżyniera Wydział serwisowy Podpis



Oględziny
Rezystancja ochronnego 
złącza uziemiającego ( < 
0.3 Ω)

Prąd upływowy urządzenia ( < 5 
mA)

Prąd upływowy 
zastosowanej części ( < 5 
mA)

Czy bezpieczeństwo jest 
gwarantowane?

□ OK □ Błędy Ω mA mA □ tak □ nie

Uwagi/ Informacje szczegółowe:

Data Nazwisko inżyniera Wydział serwisowy Podpis

Oględziny
Rezystancja ochronnego 
złącza uziemiającego ( < 
0.3 Ω)

Prąd upływowy urządzenia ( < 5 
mA)

Prąd upływowy 
zastosowanej części ( < 5 
mA)

Czy bezpieczeństwo jest 
gwarantowane?

□ OK □ Błędy Ω mA mA □ tak □ nie

Uwagi/ Informacje szczegółowe:

Data Nazwisko inżyniera Wydział serwisowy Podpis

Oględziny
Rezystancja ochronnego 
złącza uziemiającego ( < 
0.3 Ω)

Prąd upływowy urządzenia ( < 5 
mA)

Prąd upływowy 
zastosowanej części ( < 5 
mA)

Czy bezpieczeństwo jest 
gwarantowane?

□ OK □ Błędy Ω mA mA □ tak □ nie

Uwagi/ Informacje szczegółowe:

Data Nazwisko inżyniera Wydział serwisowy Podpis



Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian związanych z usprawnieniami technicznymi.
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