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1 Wskazówki dla użytkownika

1.1 Instrukcje dla użytkownika

Wymagania
Aby uniknąć błędów w obsłudze oraz zapobiec uszkodzeniom, przed pierw-
szym uruchomieniem produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

1.1.1 Skróty
Krótki
opis

Objaśnienie

IO Instrukcja obsługi
IK Instrukcja konserwacji
IM Instrukcja montażu
IT Instrukcja dla techników
KBT Kontrola bezpieczeństwa technicznego
IEC International Electrotechnical Commission
IN Instrukcja naprawy
ED Elementy dodatkowe
ZI Zestaw instalacyjny
URS Zestaw przezbrojeniowy
DC Dołączone części
KEM Kompatybilność elektromagnetyczna
IObr. Instrukcja obróbki

1.1.2 Symbole
Patrz rozdział „Bezpieczeństwo”/„Symbole ostrzegawcze”

Ważne informacje dla użytkowników i techników serwisowych

Oznaczenie CE wg dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów me-
dycznych
Wymagane działanie

Etykieta elektroniczna – oznakowanie

1.1.3 Grupa docelowa

Niniejszy dokument skierowany jest do lekarzy stomatologów oraz
personelu gabinetów stomatologicznych.
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1.2 Serwis

Serwis techniczny KaVo:
+49 (0) 7351 56-1000
service.einrichtungen@kavo.com lub service.treatmentunits@kavo.com
Przy zapytaniach należy zawsze podawać numer seryjny produktu!
Więcej informacji można znaleźć na www.kavo.com

1.3 Warunki gwarancji

Firma KaVo udziela klientowi końcowemu gwarancji dotyczącej bezawaryjnego
działania, braku wad materiałowych i sprawnej obróbki na produkt opisany
w protokole przekazania przez okres 12 miesięcy od momentu dokonania zaku-
pu pod następującymi warunkami:
W przypadku uzasadnionych reklamacji z powodu braków lub zmniejszonej do-
stawy KaVo zapewnia świadczenie gwarancyjne według własnego wyboru po-
przez bezpłatną dostawę zastępczą lub naprawę. Inne roszczenia, niezależnie
od ich rodzaju, zwłaszcza dotyczące naprawienia szkód, nie będą uwzględniane.
Dotyczy to również przypadków opóźnienia i poważnych zaniedbań lub postano-
wień, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa.
Firma KaVo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia oraz ich konsekwen-
cje, powstałe w wyniku naturalnego zużycia, nieprawidłowego czyszczenia
i konserwacji, nieprzestrzegania przepisów dotyczących obsługi, konserwacji
i podłączania urządzenia, zwapnienia i korozji, zanieczyszczeń w układzie zasila-
nia powietrzem i wodą, a także w wyniku działania czynników chemicznych
i elektrycznych, które nie są dopuszczalne zwyczajowo lub przepisami zakłado-
wymi.
Odpowiedzialność gwarancyjna nie zostaje rozszerzona na lampy, elementy
szklane, części gumowe oraz trwałość kolorów tworzyw sztucznych.
Wyłączenie odpowiedzialności następuje również wtedy, gdy powstałe uszko-
dzenia i ich skutki wynikają ze zmian w produkcie wykonanych przez klienta lub
osoby trzecie.
Roszczenia gwarancyjne będą uznane tylko wtedy, gdy do firmy KaVo zostanie
przesłany protokół przekazania (kopia), stanowiący integralną część produktu,
a jego oryginał będzie mógł zostać okazany przez użytkownika.

1.4 Transport i przechowywanie

1.4.1 Aktualnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie
opakowań

Wskazówki
Dotyczy tylko Republiki Federalnej Niemiec.

Opakowania należy zutylizować zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem o
zakładach utylizacji/firmach recyklingowych. Uwzględnić przy tym krajowy sys-
tem przyjmowania opakowań. Firma KaVo posiada licencję na swoje opakowa-
nia sprzedażowe z takim przeznaczeniem. Należy przestrzegać miejscowego
publicznego systemu utylizacji.
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1.4.2 Szkody transportowe

W Niemczech

Jeśli w trakcie dostawy zauważone zostały uszkodzenia opakowania, należy po-
stępować następująco:

1. Adresat musi opisać stratę lub uszkodzenie na potwierdzeniu odbioru. Od-
biorca i pracownik firmy transportowej podpisują uzupełnione potwierdzenie
odbioru.

2. Pozostawić produkt i opakowanie w stanie niezmienionym.
3. Nie używać produktu.
4. Zgłosić szkody w firmie transportowej.
5. Zgłosić szkodę firmie KaVo.
6. W żadnym wypadku nie odsyłać uszkodzonego produktu do firmy KaVo bez

wcześniejszych ustaleń.
7. Odesłać do firmy KaVo podpisane potwierdzenie odbioru.

Jeśli produkt został uszkodzony, przy czym podczas dostawy nie stwierdzono
uszkodzenia opakowania, należy postępować w sposób następujący:
1. Zgłosić szkodę niezwłocznie, najpóźniej w 7 dniu po dostawie do firmy.
2. Zgłosić szkodę firmie KaVo.
3. Pozostawić produkt i opakowanie w stanie niezmienionym.
4. Nie używać uszkodzonego produktu.

Wskazówki
Jeżeli odbiorca nie spełni zobowiązania, które na nim spoczywa zgodnie z po-
wyższym postanowieniem, szkoda jest uważana za powstałą dopiero po prze-
kazaniu produktu (zgodnie z Ogólnymi Niemieckimi Warunkami Spedycyjny-
mi, art. 28).

Poza obszarem Niemiec

Wskazówki
Firma KaVo nie odpowiada za szkody powstałe w trakcie transportu.
Przesyłkę należy sprawdzić natychmiast po jej otrzymaniu.

Jeśli w trakcie dostawy zauważone zostały uszkodzenia opakowania, należy po-
stępować następująco:
1. Adresat musi opisać stratę lub uszkodzenie na potwierdzeniu odbioru. Od-

biorca i pracownik firmy transportowej podpisują uzupełnione potwierdzenie
odbioru.
Odbiorca może rościć sobie prawa do odszkodowania od firmy transportowej
tylko na podstawie tak wykonanego odbioru.

2. Pozostawić produkt i opakowanie w stanie niezmienionym.
3. Nie używać produktu.

Jeśli produkt został uszkodzony, przy czym podczas dostawy nie stwierdzono
uszkodzenia opakowania, należy postępować w sposób następujący:
1. Zgłosić szkody niezwłocznie, najpóźniej w 7 dniu po dostawie do firmy.
2. Pozostawić produkt i opakowanie w stanie niezmienionym.
3. Nie używać uszkodzonego produktu.
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Wskazówki
Jeżeli odbiorca nie spełni zobowiązania, które odnosi się do niego zgodnie
z powyższym postanowieniem, szkoda jest uważana za powstałą dopiero po
przekazaniu produktu (zgodnie z ustawą CMR, rozdział 5, art. 30).

1.4.3 Dane na opakowaniu: magazynowanie i transport

Wskazówki
Zachować opakowanie na wypadek konieczności odesłania urządzenia do ser-
wisu lub naprawy.

Symbole wydrukowane na zewnątrz są informacjami dotyczącymi transportu
i składowania i mają następujące znaczenie:

Transport w pozycji pionowej; góra tak jak wskazuje strzałka!

Chronić przed uderzeniami!

Chronić przed wilgocią!

Dopuszczalna masa stosu

Zakres temperatur

Wilgotność powietrza

Ciśnienie powietrza
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2 Bezpieczeństwo

2.1 Opis wskazówek bezpieczeństwa

2.1.1 Symbol ostrzegawczy
Symbol ostrzegawczy

2.1.2 Struktura

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wprowadzenie opisuje rodzaje i źródła zagrożeń.
Ten fragment opisuje ewentualne skutki zlekceważenia zagrożenia.
▶ Opcjonalny krok postępowania opisuje środki, których podjęcie jest nie-

zbędne w celu uniknięcia zagrożenia.

2.1.3 Opis poziomów zagrożenia

Aby zapobiec zniszczeniu mienia i obrażeniom ciała, należy postępować zgodnie
z ostrzeżeniami i wskazówkami bezpieczeństwa podanymi w tym dokumencie.
Ostrzeżenia są oznakowane w następujący sposób:

OGŁOSZENIE
Dotyczą sytuacji, które – jeśli się im nie zapobiegnie – mogą prowadzić do
zniszczenia mienia.

 UWAGA
OSTROŻNIE
Oznacza sytuację niebezpieczną, która może prowadzić do szkód materialnych
albo lekkich lub umiarkowanych obrażeń.

 OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Oznacza sytuację niebezpieczną, która może prowadzić do ciężkich lub śmier-
telnych obrażeń.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Oznacza sytuację znacznego zagrożenia, która może bezpośrednio prowadzić
do ciężkich lub śmiertelnych obrażeń.

2.2 Przeznaczenie urządzenia – użycie zgodne
z przeznaczeniem

2.2.1 Informacje ogólne

Przed każdym użytkowaniem urządzenia użytkownik musi być pewien bezpie-
czeństwa funkcjonowania i poprawnego stanu urządzenia.
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System urządzeń KaVo ESTETICA E30 to stomatologiczny moduł zabiegowy
zgodny z normą ISO 7494 wraz z fotelem stomatologicznym ISO 6875. Ten
produkt KaVo przeznaczony jest do zabiegów stomatologicznych i może być ob-
sługiwany tylko przez personel medyczny. Każde inne zastosowanie jest niedo-
zwolone.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje także przestrzeganie wszyst-
kich wskazówek z instrukcji obsługi, jak również wykonywanie wszystkich prac
przeglądowych i konserwacyjnych.

Przy uruchomieniu i podczas użytkowania produktu medycznego KaVo należy
stosować i wypełniać odpowiednie dla danego produktu ogólne wytyczne i/lub
przepisy krajowe, rozporządzenia krajowe i zasady techniczne.

Ponosimy odpowiedzialność za bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność
komponentów systemowych dostarczanych przez KaVo, o ile:
▪ montaż, szkolenie, rozbudowy, regulacje, zmiany lub naprawy zostały wy-

konane przez techników przeszkolonych przez KaVo lub osoby trzecie auto-
ryzowane przez KaVo bądź personel autoryzowanego sprzedawcy;

▪ urządzenie jest eksploatowane zgodnie z instrukcją obsługi, konserwacji
i montażu;

▪ komponenty IT dodane przez użytkownika odpowiadają wymaganiom tech-
nicznym przedstawionym w instrukcji obsługi, dotyczącym sprzętu i opro-
gramowania, oraz zostały zainstalowane i ustawione zgodnie z opisem dla
tych komponentów;

▪ przy uruchamianiu zostały spełnione w pełnym zakresie wymagania normy
IEC 62353 (DIN VDE 0751-1) „Badania powtórne i badania przed urucho-
mieniem medycznych elektrycznych urządzeń i systemów – przepisy ogól-
ne”.

Obowiązkiem użytkownika jest:
▪ stosowanie wyłącznie sprawnych narzędzi pracy,
▪ ochrona siebie, pacjenta i osób trzecich przed zagrożeniami,
▪ unikanie zakażenia produktem.

Podczas użytkowania należy przestrzegać przepisów krajowych, a zwłaszcza na-
stępujących:
▪ obowiązujących przepisów dot. podłączania i uruchamiania produktów me-

dycznych,
▪ obowiązujących przepisów BHP,
▪ obowiązujących przepisów o zapobieganiu wypadkom.

W celu zachowania bezpieczeństwa eksploatacyjnego oraz sprawności produktu
KaVo, a także uniknięcia szkód i ryzyka niezbędne jest regularne przeprowa-
dzanie konserwacji i kontroli bezpieczeństwa technicznego.
Okresy kontroli i konserwacji: czynności konserwacyjne należy przeprowadzać
raz w roku, a kontrolę bezpieczeństwa technicznego – co 2 lata. W razie potrze-
by kontroler może zwiększyć częstotliwość kontroli bezpieczeństwa techniczne-
go.

Uprawnienia do naprawy i konserwacji oraz przeprowadzania kontroli bezpie-
czeństwa technicznego produktów KaVo posiadają następujące osoby:
▪ Technicy oddziałów KaVo, którzy odbyli odpowiednie szkolenie z zakresu

produktu.
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▪ Technicy autoryzowanych dealerów KaVo specjalnie przeszkoleni przez Ka-
Vo.

Użytkownicy, osoby odpowiedzialne za urządzenie i osoby je obsługujące są w
Niemczech zobowiązane do obsługi urządzenia zgodnie z ustawą o produktach
medycznych (MPG).
Konserwacja obejmuje wszystkie zadania kontrolne opisane w § 6 rozporządze-
nia dotyczącego użytkowania produktów medycznych (MPBetreibV).

Wskazówki
Przed dłuższymi przerwami w użytkowaniu należy produkt zakonserwować i
wyczyścić zgodnie z instrukcją.

Wskazówki
Złączki MULTIflex, aktualne silniki K/KL oraz przewody skalerów ultradźwię-
kowych firmy KaVo są wyposażone seryjnie w zabezpieczenie przed zasysa-
niem wody zabiegowej przez instrumenty do modułu zabiegowego. Przy za-
stosowaniu produktów innych producentów w znormalizowanych złączach na-
leży zwrócić uwagę, aby były one wyposażone w odpowiednie wyposażenie
zabezpieczające! W innym wypadku nie wolno ich użyć!

Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Wskazówki
Zgodnie z normą IEC 60601-1-2 (DIN EN 60601-1-2) dotyczącą kompatybil-
ności elektromagnetycznej urządzeń medycznych zwracamy uwagę na to,
że:
• Medyczne urządzenia elektryczne podlegają specjalnym przepisom bezpie-
czeństwa w zakresie zgodności elektromagnetycznej i należy je instalować
i uruchamiać zgodnie z instrukcją montażu KaVo.
• Urządzenia komunikacyjne o wysokiej częstotliwości mogą mieć wpływ na
działanie medycznych urządzeń elektrycznych.

Patrz też:
2 10 Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z EN

60601-1-2, Strona 130

Wskazówki
W przypadku oprzyrządowania, przewodów i pozostałych komponentów nie-
dostarczonych przez KaVo firma nie uznaje ich zgodności z wymogami w za-
kresie kompatybilności elektromagnetycznej normy IEC 60601-1-2 (DIN EN
60601-1-2).

Utylizacja

Wskazówki
Powstające odpady należy zutylizować w sposób bezpieczny dla człowieka i
środowiska, z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w danym kraju.
Na pytania dotyczące odpowiedniej utylizacji produktów KaVo odpowiada
filia KaVo.
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Utylizacja urządzeń elektronicznych i elektrycznych

Wskazówki
Na podstawie dyrektywy UE 2012/19 dotyczącej zużytych urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych stwierdza się, że niniejszy produkt podlega wy-
mienionej dyrektywie i na terenie Europy należy go utylizować w specjalny
sposób.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie www.kavo.com lub
w specjalistycznych placówkach handlu artykułami dentystycznymi.

Do ostatecznej utylizacji:

W Niemczech

Aby oddać do utylizacji sprzęt elektryczny, należy postępować zgodnie z nastę-
pującą procedurą:
1. Na stronie internetowej www.enretec.de firmy enretec GmbH w punkcie

menu eom należy odnaleźć formularz zlecenia utylizacji. Pobrać formularz
zlecenia utylizacji lub wypełnić zlecenie online.

2. Wypełniony formularz należy przesłać do firmy enretec GmbH poprzez stro-
nę internetową lub faksem pod numer +49 (0) 3304 3919 590.
W sprawach związanych z realizacją zlecenia utylizacji lub pytań można po-
nadto kontaktować się z firmą w następujacy sposób:
telefonicznie: +49 (0) 3304 3919 500
pocztą elektroniczną: eom@enretec.de oraz
pod adresem pocztowym: enretec GmbH, Geschäftsbereich eomRECYCLIN-
G®
Kanalstraße 17
16727 Velten

3. Urządzenie niezamontowane na stałe jest odbierane z gabinetu.
Urządzenie zamontowane na stałe odbierane jest po wystawieniu na chod-
nik pod wskazanym adresem po uzgodnieniu terminu.
Koszty demontażu, transportu oraz opakowania ponosi właściciel/użytkow-
nik urządzenia.

Międzynarodowo
Informacje na temat krajowych wymogów dotyczących utylizacji można uzy-
skać w specjalistycznych placówkach handlu artykułami dentystycznymi.

2.2.2 Informacje specyficzne dla produktu

Przeznaczenie i grupa docelowa

KaVo ESTETICA E30 służy do wykonywania zabiegów stomatologicznych u dzie-
ci i dorosłych.
System urządzeń KaVo ESTETICA E30 to stomatologiczny moduł zabiegowy
zgodny z normą ISO 7494 wraz z fotelem stomatologicznym ISO 6875. 3-funk-
cyjna strzykawko-dmuchawka jest instrumentem dentystycznym zgodnym
z normą EN 1639. Wspomaga zabiegi stomatologiczne przy użyciu powietrza,
wody lub sprayu. Przeglądarka zdjęć 1440 KaVo zaprojektowana jest do wy-
świetlania stomatologicznych zdjęć RTG i odpowiada wymogom normy DIN
6856-3. Te produkty KaVo przeznaczone są do zabiegów stomatologicznych
i mogą być obsługiwane tylko przez personel medyczny.
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Podłączenie urządzeń

Akcesoria dopuszczone przez KaVo do komunikacji z pacjentem. Stosować tyl-
ko te akcesoria.

Wyposażenie do-
datkowe

Zastosowanie Oznaczenie Numer materiału

Ekrany Ekran 22” KaVo Screen HD 1.011.0302
Ekran 19” KaVo Screen One 1.011.0300

Kamery Kamera wewnątrz-
ustna

ERGOcam One 130
ERGOcam One 160

1.011.2130
1.011.2129

Urządzenie diagno-
styczne do wykry-
wania próchnicy

DIAGNOcam 2170
U

1.011.0400

Przewody między
modułem, wyposa-
żeniem dodatko-
wym a PC

Przedłużacz USB –
5 m

Przedłużacz USB
5 m z hubem 1:1

1.004.6953

Przedłużacz USB –
10 m

Przedłużacz USB
2x5 m z hubem
1:1

1.011.3745

Przewód do złącza
wyświetlacza –
5 m

Złącze wyświetla-
cza LTG 5 m stan-
dardowe

1.011.3583

Przewód do złącza
wyświetlacza –
10 m

Złącze wyświetla-
cza LTG 10 m
standardowe

1.011.0298

Wskazówki
Do portów USB systemu wolno podłączać jedynie urządzenia IT dopuszczone
przez KaVo.

Wskazówki
Podczas podłączania urządzenia IT do medycznego systemu elektrycznego
należy przestrzegać normy EN 60601-1.

2.3 Wskazówki bezpieczeństwa

2.3.1 Informacje ogólne

Wskazówki
Bezpieczeństwo i niezawodność systemu są gwarantowane wyłącznie, jeżeli
przestrzegane są opisane procedury.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko wybuchu.
Zagrożenie dla życia.
▶ Produktu KaVo nie wolno ustawiać i używać w obszarach zagrożonych wy-

buchem.
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 OSTRZEŻENIE
Nieodpowiednie warunki eksploatacji.
Naruszenie bezpieczeństwa elektrycznego urządzenia.
▶ Należy bezwzględnie przestrzegać warunków eksploatacji podanych w roz-

dziale „Dane techniczne”.

 OSTRZEŻENIE
Stosowanie niedopuszczonego osprzętu lub niedopuszczone zmiany
w produkcie.
Niedopuszczony osprzęt i/lub niedopuszczone zmiany w produkcie mogą pro-
wadzić do zagrożenia i/lub obrażeń osób oraz szkód rzeczowych.
▶ Stosować wyłącznie części wyposażenia, które są dopuszczone do kombina-

cji z produktem lub posiadają normowane złączki (np. złączki MULTIflex,
INTRAmatic).

▶ Przeprowadzać zmiany na urządzeniu tylko wówczas, gdy są dopuszczone
przez producenta.

 OSTRZEŻENIE
Urazy lub uszkodzenia spowodowane uszkodzonymi elementami funk-
cjonalnymi.
Jeżeli uszkodzone są elementy funkcjonalne, może to spowodować dalsze
uszkodzenia lub urazy osób.
▶ Urządzenie, przewody elektryczne i stosowane wyposażenie dodatkowe na-

leży regularnie kontrolować pod kątem ewentualnych uszkodzeń izolacji i w
razie potrzeby wymienić.

▶ Przerwać pracę i usunąć uszkodzenie lub powiadomić technika serwisowe-
go!

 UWAGA
Ryzyko spowodowane polem magnetycznym.
Działanie wszczepionych układów (np. rozruszników serca) może podlegać
wpływom pola magnetycznego.
▶ Przed rozpoczęciem zabiegu należy spytać pacjenta, czy ma wszczepiony

rozrusznik serca lub inne systemy!

 UWAGA
Zakłócenia działania wywołane przez pola elektromagnetyczne.
Produkt spełnia obowiązujące wymogi dotyczące pól elektromagnetycznych. Ze
względu na złożone wzajemne oddziaływania pomiędzy urządzeniami a telefo-
nami komórkowymi nie można całkowicie wykluczyć wpływu na produkt, jaki
może mieć telefon komórkowy znajdujący się w zakładzie.
▶ Nie należy korzystać z telefonów komórkowych w gabinecie, szpitalu lub la-

boratorium!
▶ Urządzenia elektroniczne, np. rejestratory danych, aparaty słuchowe itp.

należy odłożyć na bok podczas pracy!

 UWAGA
Uszkodzenia spowodowane przez ciecze.
Awarie podzespołów elektrycznych.
▶ Chronić otwory w urządzeniu przez zalaniem cieczami.
▶ Zlecić technikowi serwisu usunięcie cieczy z wnętrza urządzenia.
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 UWAGA
Zagrożenie dla zdrowia i szkody rzeczowe z powodu niedostatecznej
pielęgnacji.
Ryzyko infekcji osoby obsługującej i pacjenta.
Uszkodzenie produktu.
▶ Przestrzegać procedur ochronnych.

OGŁOSZENIE
Przedwczesne zużycie i zakłócenia funkcjonowania urządzenia spowo-
dowane niewłaściwą konserwacją.
Skrócona żywotność produktu.
▶ Należy przeprowadzać regularne prace konserwacyjne!

OGŁOSZENIE
Uszkodzenie spowodowane przez płyny.
Resztki wszelkiego rodzaju płynów mogą powodować powstawanie plam na
częściach obicia i obudowy oraz ich uszkodzenie.
▶ Natychmiast usuwać resztki płynów.

2.3.2 Informacje specyficzne dla produktu

 OSTRZEŻENIE
Ryzyko zranienia lub infekcji przez odłożone instrumenty.
Rozmieszczenie instrumentów może spowodować zranienie lub infekcję dłoni
i ręki podczas sięgania do podstawy pod tace lub panelu sterowania. Zwiększo-
ne ryzyko infekcji w przypadku chorych pacjentów.
▶ Podczas sięgania do podstawy pod tace lub panelu sterowania należy zwra-

cać uwagę na ułożenie instrumentów.

 OSTRZEŻENIE
Uszczerbek na zdrowiu spowodowany zasysaniem wstecznym przez
instrumenty.
Niebezpieczeństwo infekcji.
W przypadku znormalizowanych złączy mogą być stosowane produkty innych
producentów, które nie posiadają zabezpieczenia przed zasysaniem wody za-
biegowej przez instrumenty do modułu zabiegowego.
▶ Przy zastosowaniu produktów innych producentów w znormalizowanych

złączach należy zwrócić uwagę, aby były one wyposażone w odpowiednie
wyposażenie zabezpieczające.

▶ Nie stosować produktów bez zabezpieczenia.

 UWAGA
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń wskutek siadania na poziomo
ustawionym fotelu pacjenta.

▶ Nie siadać na podgłówku i podnóżku rozłożonego fotela pacjenta.

 UWAGA
Ryzyko zranienia w razie upadku wysięgnika.
Gdy wysięgnik jest przeciążony, może dojść do uszkodzenia i w rezultacie do
zranienia pacjenta lub użytkownika.
▶ Nie opierać się na wysięgniku, ramieniu sprężynującym, elemencie asysten-

ta ani pulpicie lekarza!
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 UWAGA
Ryzyko zranienia przez zawieszone instrumenty (stół S).
Pacjenci mogą się skaleczyć o ostre końcówki instrumentów.
▶ Przy poruszaniu pulpitu lekarza uważać, aby nie zranić innych osób.
▶ Pouczyć pacjenta i personel o niebezpieczeństwie odniesienia obrażeń.

 UWAGA
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń podczas czyszczenia modułu
zabiegowego.
Nieprawidłowe pouczenie personelu sprzątającego i nieprzygotowanie modułu
zabiegowego mogą prowadzić do obrażeń personelu sprzątającego.
▶ Zezwalać na przebywanie w pomieszczeniach zabiegowych wyłącznie człon-

kom przeszkolonego personelu fachowego oraz przeszkolonym członkom
personelu sprzątającego.

▶ Ustawić fotel do czyszczenia i wyłączyć urządzenie.

 UWAGA
Energia elektryczna
Porażenie elektryczne
▶ Zewnętrzne komputery ustawiać poza otoczeniem pacjenta w odległości co

najmniej 1,5 m.
▶ W przypadku podłączenia komputera i urządzeń podłączonych do kompute-

ra przestrzegać normy IEC 60601-1 / 60950.

 UWAGA
Energia elektryczna
Porażenie elektryczne spowodowane nieprawidłowym podłączeniem systemu
niemedycznego do złącza USB urządzenia.
▶ Podczas podłączania urządzenia IT do systemu medycznego należy prze-

strzegać normy IEC 60601-1.
▶ Stosować tylko urządzenia USB bez dodatkowego zasilacza (typu „USB po-

wered”).
▶ Części użytkowe, które są podłączone do złącza USB pulpitu lekarza, muszą

być wyposażone w niezbędną izolację.
▶ Urządzenia z zasilaniem typu „USB-powered”, które nie spełniają wymogu

niezbędnej izolacji, muszą być umieszczone w taki sposób, aby wykluczyć
możliwość dotknięcia urządzenia USB przez pacjenta.

▶ Nie wolno jednocześnie dotykać pacjenta i urządzeń z zasilaniem typu „USB
powered”, które nie spełniają wymogu niezbędnej izolacji.

 UWAGA
Szkody dla zdrowia spowodowane przez gromadzenie się bakterii na
sprzęcie.
Niebezpieczeństwo infekcji.
▶ Przed pierwszym uruchomieniem i po dłuższej przerwie w pracy (weekend,

dni wolne, urlop itd.) przepłukać lub przedmuchać przewody powietrza
i wody.

▶ Nacisnąć kilka razy przycisk napełniania kubka.
▶ Przeprowadzić ręcznie intensywne odkażanie.
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 UWAGA
Długie przebywanie na fotelu pacjenta.
Powstawanie odleżyn.
▶ Podczas długiego leczenia należy wziąć pod uwagę możliwość powstania

odleżyn!

 UWAGA
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń podczas poruszania fotelem
pacjenta i zagłówkiem.
Podczas poruszania zagłówkiem fotela pacjenta może dojść do zakleszczenia
włosów pacjenta lub personelu.
▶ Podczas poruszania fotelem pacjenta, także zagłówkiem, zwrócić uwagę na

włosy pacjenta oraz personelu w gabinecie.

OGŁOSZENIE
Uszkodzenia przewodów giętkich spowodowane zastosowaniem na-
klejek.
Przewody giętkie mogą ulec pęknięciu.
▶ Nie naklejać naklejek ani taśmy klejącej.

 UWAGA
Ryzyko odniesienia obrażeń wskutek zmiany położenia pulpitu lekarza
lub asystenta.
Ryzyko zranienia lub uderzenia pacjenta albo personelu.
▶ Obserwować pacjenta i personel podczas zmiany położenia pulpitu lekarza

lub asystenta.
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3 Opis produktu

3.1 Unit stomatologiczny - warianty

3.1.1 KaVo ESTETICA E30 S

ESTETICA E30 S

3.1.2 KaVo ESTETICA E30 TM

ESTETICA E30 TM
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3.2 Fotel pacjenta

5

① Zagłówek ② Oparcie
③ Podstawa fotela (pedał modułu ob-

sługowego)
④ Siedzisko

⑤ Podłokietnik (opcja)



Instrukcja obsługi ESTETICA E30

3 Opis produktu | 3.3 Urządzenie ze stanowiskiem dla pacjenta

3.3 Urządzenie ze stanowiskiem dla pacjenta

8

① Stanowisko dla pacjenta ② Spluwaczka
③ Napełniacz kubka do płukania ④ Korpus urządzenia
⑤ Butla wody pod ciśnieniem ⑥ Element zasilający

Przyłącze centralnego sterowania,
instalacji elektrycznej, wody, sprę-
żonego powietrza, ściekowe i po-
wietrza zasysającego na miejscu

⑦ Butelka płynu do intensywnego od-
każania

⑧ Sterownik nożny

Wskazówki

W przypadku obracanej spluwaczki (opcja) istnieje możliwość zdjęcia napeł-
niacza kubka do płukania ③.

3.4 Pulpit lekarza - warianty

3.4.1 Stół TM

Wskazówki
Wyposażenie uchwytów oraz ułożenie instrumentów można zmieniać w razie
potrzeby i w sposób inny niż pokazany na rysunku.
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① Uchwyt ② 3-funkcyjna strzykawko-dmuchaw-
ka

③ Turbina (sprzęgło Multiflex) ④ Silnik INTRA LUX KL 701/KL 703
⑤ Skaler PIEZOsoft/PiezoLED ⑥ Podstawa pod tacę
⑦ Przycisk hamulca blokującego ra-

mienia sprężynującego
⑧ Moduł obsługowy

3.4.2 Stół S

Wskazówki
Wyposażenie uchwytów oraz ułożenie instrumentów można zmieniać w razie
potrzeby i w sposób inny niż pokazany na rysunku.



Instrukcja obsługi ESTETICA E30

3 Opis produktu | 3.4 Pulpit lekarza - warianty

3

1

5

4
4

2

3

1

5

4
4

2

97 786

Stół S z uchwytem zagłębionym | Stół S z uchwytem z lewej/prawej strony (opcjonalnie)

① Moduł obsługowy ② 3-funkcyjna strzykawko-dmuchaw-
ka

③ Turbina (sprzęgło Multiflex) ④ INTRAlux Motor KL 701/KL 703
⑤ Skaler PIEZOsoft/PiezoLED ⑥ Uchwyt zagłębiony z przyciskiem

hamulca blokującego ramienia
sprężynującego

⑦ Podstawa pod tacę ⑧ Zdejmowany uchwyt z lewej/prawej
strony (opcjonalnie)

⑨ Przycisk hamulca blokującego ra-
mienia sprężynującego
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3.5 Element asystenta

① Prostnica trzyfunkcyjna ② Ssak
③ Moduł obsługowy ④ Ślinociąg
⑤ KaVo Poly One/Satelec Mini LED ⑥ Podstawa pod tacę asystenta
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3.6 Prostnica trzyfunkcyjna

3
2

1

4

Prostnica trzyfunkcyjna One

① Kaniula ② Przycisk „Woda” (zielony pierścień)
③ Przycisk „Powietrze” (niebieski pier-

ścień)
④ Prostnica z przewodem

Prostnica trzyfunkcyjna

① Przycisk powietrze (A) ② Kaniula
③ Tuleja uchwytu ④ Przycisk woda (W)
⑤ Pierścień niebieski
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3.7 Przeglądarka zdjęć 1440

Przeglądarka zdjęć 1440

Wskazówki
Przeglądarki zdjęć KaVo 1440 to urządzenia do odtwarzania obrazów RTG ty-
pu 1 zgodnie z definicją zawartą w normie DIN 6856-3.

3.8 Elementy obsługi

3.8.1 Pulpit lekarza - stół TM

FEA B C D

A Grupa przycisków fotela pacjenta B Grupa przycisków oświetlenia
C Grupa przycisków instrumentów D Grupa przycisków menu
E Grupa przycisków higieny F Grupa przycisków zegara
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3.8.2 Pulpit lekarza - stół S

A

B C

D

F

E

A Grupa przycisków menu B Grupa przycisków oświetlenia
C Grupa przycisków higieny D Grupa przycisków instrumentów
E Grupa przycisków zegara F Grupa przycisków fotela pacjenta

3.8.3 Element asystenta

A Grupa przycisków higieny B Grupa przycisków oświetlenia
C Grupa przycisków zegara D Grupa przycisków fotela pacjenta

3.8.4 Grupy przycisków

Grupa przycisków fotela pacjenta

Przyciski pulpitu asystenta mają podwójne funkcje i podwójne oznaczenia.

Przycisk pulpitu asy-
stenta

Przycisk pulpitu leka-
rza

Oznaczenie

Przycisk „Fotel do góry”
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Przycisk pulpitu asy-
stenta

Przycisk pulpitu leka-
rza

Oznaczenie

Przycisk „AP 0”
(Pozycja automatyczna
0)

Przycisk „Fotel na dół”

Przycisk „SP”
(Pozycja do przepłukiwa-
nia)

Przycisk „LP”
(Ostatnia pozycja)

Przycisk „AP”
(Aktywacja pozycji auto-
matycznej)
Przycisk „Oparcie na dół”

Przycisk „AP 1”
(Pozycja automatyczna
1)

Przycisk „Oparcie w górę”

Przycisk „AP 2”
(Pozycja automatyczna
2)

Przycisk „Pozycja zasłab-
nięcia”

Grupa przycisków oświetlenia/instrumentów

Przycisk Oznaczenie Moduł obsługowy
Przycisk
„Lampa zabiegowa”

Pulpit lekarza i pulpit asy-
stenta

Przycisk „Ściemnianie
lampy zabiegowej”

Pulpit lekarza

Przycisk
„Przeglądarka zdjęć RTG”

Pulpit lekarza

Przycisk „Kierunek obro-
tów silnika“

Pulpit lekarza

Przycisk „Wybór sprayu“ Pulpit lekarza
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Przycisk Oznaczenie Moduł obsługowy
Przycisk „Światło zimne“ Pulpit lekarza

Grupa przycisków higieny

Przycisk Oznaczenie Moduł obsługowy
Przycisk „Napełniacz kub-
ka do płukania”

Pulpit lekarza i
pulpit asystenta

Przycisk „Płukanie miski” Pulpit lekarza i
pulpit asystenta

Przycisk „Dzwonek” Pulpit lekarza

Przycisk „Intensywna de-
zynfekcja”

Pulpit asystenta(przycisk
nieprzypisany)

Przycisk „HYDROclean” Pulpit asystenta(przycisk
nieprzypisany)

Grupa przycisków menu

 

Grupa przycisków menu

① Przyciski wyboru funkcji menu ② Wskazanie wyświetlacza

Grupa przycisków zegara

Przycisk Oznaczenie Pulpit obsługowy
Przycisk sterowania zdal-
nego „Remote Con-
trol” (CONEXIO)

Przycisk nieprzypisany

Przycisk „Silnikowe napę-
dy dodatkowe”

Pulpit lekarza

Przycisk „Zegar 1” Pulpit lekarza
i pulpit asystenta
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3.8.5 Sterownik nożny

Przyciski nożne w sterowniku nożnym mają podwójne przyporządkowanie.
Funkcje przycisków nożnych są zależne od tego, jaki instrument został odłożony
na wspornik lub jaki został pobrany.

Poz. Oznaczenie Przy odłożonym
instrumencie

Przy zdjętym
instrumencie

① Przycisk nożny „LP/wy-
bór sprayu”

Ustawia fotel pacjenta
w ostatniej pozycji.

Opcja. Ustawia wybór
sprayu.

② Włącznik pałąkowy Przełącza przyciski
nożne na funkcję
„Ustawienia fotela”.

③ Przycisk nożny „SP/
przedmuch”

Ustawia fotel pacjenta
w pozycji do płukania.

Opcja. Ustawia prese-
lekcję przedmuchu
(chip blower) w instru-
mencie (nie dotyczy
PiezoLED).

④ Włącznik krzyżowy
„Pozycja fotela/kieru-
nek obrotów silnika”

Zmienia pozycję fotela
pacjenta.

Wybiera kierunek ob-
rotów silnika (dla silni-
ka KL 701/KL 703).

⑤ Pedał „Wybór pozio-
mu/instrumenty”

Wybór poziomu Uruchamia instrumen-
ty i reguluje obroty/in-
tensywność działania
instrumentów.

3.9 Tabliczka znamionowa i tabliczka z numerem
seryjnym

Tabliczka znamionowa ESTETICA E30 i fotela
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2

1

Miejsce umieszczenia tabliczki znamionowej oraz tabliczki z numerem seryjnym

① Tabliczka z numerem seryjnym fo-
tela

② Tabliczka znamionowa

SN Numer seryjny
Przestrzegać dołączonej dokumentacji

Część użytkowa typu B

Część użytkowa typu BF

2 min

18 min

ED 10%

Tryb roboczy:
Czas pracy – fotel pacjenta: 2 minuty
Czas przerwy – fotel pacjenta: 18 minut
(Dopuszczalne czasy pracy odpowiadają trybowi pracy w gabinecie sto-
matologicznym.)
Wartość bezpiecznika:
100/110/115/120/127/220/230/240 V AC = T6,3 A 250 V

Wskazówki dotyczące utylizacji, patrz również: Przeznaczenie urządze-
nia – użycie zgodne z przeznaczeniem

Oznaczenie CE wg dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów me-
dycznych

Oznaczenie VDE
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Oznaczenie DVGW
(Niemieckie Stowarzyszenie Branży Gazowej i Wodnej)
(oznaczenie DVGW zależne od wyposażenia z numerem certyfikatu)

Patrz też:
2 Dane techniczne

Kod HIBC

Etykieta elektroniczna – oznakowanie

Tabliczka z numerem seryjnym i oznaczenie pulpitu
lekarza

Tabliczka znamionowa pulpitu lekarza (przykład: stół typu TM)/oznaczenie punktu zastosowania typu
BF

Miejsce przymocowania tabliczki znamionowej i oznaczenie BF na pulpicie lekarza

Typ Typ urządzenia
SN Rok produkcji – numer seryjny
REF Numer materiału
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Oznaczenia i opisy prostnicy trzyfunkcyjnej

3FH-One XXXX YYYY-MM

SN YY-???????

X.XXX.XXXX

Oznaczenia i opisy prostnicy trzyfunkcyjnej One

① Logo firmowe producenta ② Możliwość sterylizacji do 135°C
③ Numer seryjny ④ Oznaczenie CE wg dyrektywy

93/42/EWG dotyczącej wyrobów
medycznych

⑤ Numer materiału, opis, data pro-
dukcji

 

32

1

4

5

3

Oznaczenia i opisy prostnicy trzyfunkcyjnej

① Logo firmowe producenta ② Przestrzegać instrukcji obsługi
③ Możliwość sterylizacji do 135°C ④ Oznaczenie CE wg dyrektywy

93/42/EWG dotyczącej wyrobów
medycznych

⑤ Numer seryjny
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Tabliczki znamionowe butli wodnej i butelki płynu do
intensywnego odkażania

3

2

1

4

75 6 8

3

2

1

4

75 6 8

Tabliczka znamionowa butli wodnej/butelki płynu do intensywnego odkażania

① Producent ② Stężenie
③ Data ważności ④ Numer materiału
⑤ Miesiąc produkcji ⑥ Rok upływu ważności
⑦ Temperatura magazynowania ⑧ Przestrzegać dołączonej dokumen-

tacji

Wskazówki

Nie przekraczać podanego stężenia KaVo OXYGENAL 6.

3.9.1 Tabliczka znamionowa 1440

1
3
2
4

5 6

8

9
7

Tabliczka znamionowa przeglądarki zdjęć 1440

① Typ urządzenia ② Numer seryjny: rok i miesiąc pro-
dukcji - numer seryjny

③ Numer materiału ④ Napięcie zasilające, częstotliwość
⑤ Moc ⑥ Informacja o utylizacji
⑦ Oznaczenie CE ⑧ Numer seryjny
⑨ Rok i miesiąc produkcji
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3.10 Dane techniczne

Szablony otworów i plan montażu

Plan ustawienia (Nr mat.
1.009.2781)

Elektryka

Elektryczny przewód zasilający 3 x 1,5 mm2 (zabezpieczenie ze-
wnętrzne 10 A) 3 x 2,5 mm2

(zabezpieczenie zewnętrzne 16 A)

Wolny koniec nad podłogą 1000 mm

Napięcia wejściowe 100/110/115/120/127/220/230/240
V AC

Częstotliwość 50/60 Hz

Fabrycznie ustawione napięcie sieci
zasilającej

Patrz tabliczka znamionowa

Pobór mocy 100 do 900 VA

Zabezpieczenie zewnętrzne Samoczynne C 16 lub bezpiecznik
wkrętowy 10 A

Przewód ochronny nad podłogą Patrz DIN VDE 0100-710, 1000 mm

Ilość oddawanego ciepła 360 do 3240 kJ/h

Ilość oddawanego ciepła Ø 900 kJ/h

Stopień zanieczyszczenia 2

Kategoria instalacji II

Znaki dopuszczenia CE / DVGW / VDE

Sterownik nożny IPX1: zabezpieczenie przed kapiącą
wodą

Prostnica trzyfunkcyjna One
Przed rozpoczęciem dnia pracy i przed każdym zabiegiem przepłukać kanały
wody i powietrza wodą przez od 20 do 30 sekund.

Ciśnienie wody 1,5 ± 0,3 bara; ciśnienie hydraulicz-
ne; strzykawka próbna (1.009.6634)

Przepływ wody 90 ± 15 ml/min

Ciśnienie powietrza 1,5 ± 0,2 bara; ciśnienie hydraulicz-
ne; strzykawka próbna (1.009.6634)

Przepływ powietrza 15 ± 3 Nl/min
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Prostnica trzyfunkcyjna
Przed rozpoczęciem dnia pracy i przed każdym zabiegiem przepłukać kanały
wody i powietrza wodą przez od 20 do 30 sekund.

Ciśnienie wody 1,5 ± 0,3 bar; ciśnienie przepływu 4
x manometr

Maks. ciśnienie spiętrzania wody 2,5 ± 0,3 bar

Przepływ wody 80 ± 10 ml/min

Ciśnienie powietrza 3,3 ± 0,1 bar; ciśnienie przepływu 4
x manometr

Maks. ciśnienie spiętrzania powietrza 4 + 0,5 bar

Przepływ powietrza co najmniej 16 Nl/min

Zaopatrzenie w wodę

 UWAGA
Unit stomatologiczny ESTETICA E30 nie jest fabrycznie wyposażony
w system usuwania amalgamatu.
Zanieczyszczenie ścieków.
▶ Podczas odprowadzania powstających ścieków, przede wszystkim w związ-

ku z zawartością amalgamatu, należy koniecznie przestrzegać przepisów
krajowych.

Wskazówki
Firma KaVo zaleca podłączenie do unitu stomatologicznego ESTETICA E30
zewnętrznego systemu usuwania amalgamatu, zgodnie z zaleceniami produ-
centa.

Wskazówki
Przy większej twardości wody (ponad 12 °dH) należy zainstalować urządzenia
do zmiękczania wody w procesie wymiany jonów.
Zbyt mała twardość wody (poniżej 8,4 °dH) może powodować tworzenie się
glonów.

Wskazówki
Zestaw „Wejściowy blok wodny” nie zawiera żadnego podziału na wodę za-
biegową i publiczną sieć wodociągową. Użytkownik powinien przestrzegać
krajowych przepisów o zapobieganiu przepływom zwrotnym, jeśli dotyczy.
W przypadku nieprzestrzegania tego zalecenia producent nie ponosi odpowie-
dzialności gwarancyjnej za jakość wody zabiegowej i skażenie wsteczne do
sieci wody pitnej.

 OSTRZEŻENIE
Ryzyko infekcji na skutek nieprzestrzegania przepisów krajowych.
Skażenie wody zabiegowej lub sieci wody pitnej.
▶ Należy przestrzegać przepisów krajowych dotyczących jakości wody do

użytku przez ludzi (wody pitnej), jeżeli takie występują.
▶ Przestrzegać przepisów krajowych o zapobieganiu przepływom zwrotnym

(przepływ z modułu zabiegowego do publicznej sieci wodociągowej), jeżeli
takie występują.
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 OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo infekcji przy stosowaniu „Wejściowego bloku wod-
nego” bez dodatkowych środków zabezpieczających.
Skażenie wody zabiegowej lub sieci wody pitnej.
▶ Przy zastosowaniu zestawu „Wejściowego bloku wodnego” w module zabie-

gowym nie jest zainstalowany automatyczny system odkażania wody – za-
stosować odpowiednie środki zabezpieczające.

▶ Przy zastosowaniu zestawu dodać do butli wodnej za pomocą dostarczonej
nasadki do dozowania (Nr mat. 10020287) KaVo OXYGENAL 6 (Nr mat.
04893451) we właściwej ilości przy każdym napełnianiu. Prawidłowa ilość
podana jest w instrukcji nasadki dozującej do dezynfekcji wody.

Razem z butlą wodną z ręcznym dozowaniem Oxygenal 6 poprzez nasadkę do
dozowania oraz butelką środka do intensywnego odkażania wbudowany jest
system odkażania wody.

Zgodnie z DIN EN 1717 każda jednostka znajdująca się na liście DVGW musi
posiadać podłączone urządzenie zabezpieczające typu AA, AB lub AD. (Zestaw
butli wodnej DVGW posiada certyfikat, patrz poniższa lista).
Przy przyłączu wody należy unikać odcinków wody słonawej (również w instala-
cji domowej) ze stojącą wodą.

Szczegółowe informacje można znaleźć na www.dvgw.de

Swobodne ujście zgodnie z certyfika-
tem DIN EN 1717 - DVGW

Butla wodna DVGW, nr rejestru:
AS-0630BT0111

Jakość wody Woda pitna, przyłącze zimnej wody

Twardość wody 1,5 do 2,14 mmol/l ≙ 8,4 do 12 °dH

ph 7,2 do 7,8

Filtracja wody w miejscu montażu 80 µm

Przyłącze wody Miejscowy zawór odcinający ze
szczelnym połączeniem śrubowym
stożkowym z mosiądzu 3/8" do Ø 10
mm

Przyłącze wody nad podłogą min. 50 mm, maks. 105 mm przy
otwartym zaworze

Ciśnienie wody na wejściu 2,0 do 6,0 bar

Ilość wody na wejściu 4 l/min

Średnica przyłącza odprowadzające-
go

40 mm

Przyłącze odprowadzające nad pod-
łogą

20 mm

Ilość odprowadzanej wody maks. 4 l/min

Spadek rury odprowadzającej wodę od urządzenia min. 10 mm na metr
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Zaopatrzenie w powietrze

 OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie krajowych przepisów dotyczących jakości powie-
trza do zastosowań stomatologicznych.
Niebezpieczeństwo infekcji.
▶ Należy przestrzegać przepisów krajowych dotyczących jakości powietrza do

zastosowań stomatologicznych, jeżeli takie występują.
▶ Przed rozpoczęciem użytkowania przedmuchać przewód powietrza.

Ciśnienie wejściowe powietrza 5,5 do 7 bar

Minimalny przepływ powietrza min. 60 Nl/min

Zużycie powietrza z 1 modułem od-
sysania Venturi

maks. 105 Nl/min

Zużycie powietrza z 2 modułami od-
sysania Venturi

maks. 150 Nl/min

Punkt rosy < -30 ºC (sprężarka
z instalacją suchego powietrza)

Zawartość oleju < 0,1 mg/m3 (sprężarka bezolejowa)

Zanieczyszczenie < 100 cząstek/m3 przy wielkości czą-
stek od 1 do 5 µm

Filtrowanie powietrza w miejscu
montażu

50 µm

Podłączenie powietrza Miejscowy zawór odcinający ze
szczelnym połączeniem śrubowym
stożkowym z mosiądzu 3/8" do Ø 10
mm

Przyłącze powietrza nad podłogą min. 50 mm, maks. 105 mm przy
otwartym zaworze

Odsysanie

Spadek ciśnienia w punkcie przyłączenia przy odsysaniu na mokro i półmokro

Wskazówki
W przypadku podciśnienia spiętrzania > 180 mbar jednostkę należy wyposa-
żyć w zestaw zaworów do regulacji podciśnienia.
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Elementy przyłączeniowe kaniuli zgodność z DIN EN ISO 7494 - 2

Średnica kaniuli ślinociągu i odsysa-
cza chirurgicznego

7 mm

Średnica kaniuli ssaka 15 mm

Ilość zasysanego powietrza na ka-
niuli sprayu

minimalna 250 Nl/min (system ssący
o dużym natężeniu przepływu), zale-
cana 300 Nl/min

Średnica przyłącza ssania 40 mm

Przyłącze ssania nad podłogą 20 mm

Środowisko pracy

 OSTRZEŻENIE
Nieodpowiednie warunki eksploatacji.
Naruszenie bezpieczeństwa elektrycznego urządzenia.
▶ Należy bezwzględnie przestrzegać warunków eksploatacji podanych w roz-

dziale „Dane techniczne”.

Jakość podłoża Jakość podłoża musi odpowiadać ob-
ciążeniu dla urządzeń
DIN 1055 Karta 3 i wykazywać wy-
trzymałość na ściskanie zgodnie z
DIN 18560 T 1.

Temperatura otoczenia +10 do +40oC

Względna wilgotność powietrza 30 do 75%

Ciśnienie powietrza 700 hPa - 1060 hPa

Wysokość robocza do 3000 m

Maksymalne obciążenia

Maks. masa ciała pacjenta 180 kg

Podstawa pod tacę pulpitu lekarza –
wolna ładowność użyteczna

2 kg

Podstawa pod tacę pulpitu asystenta
– wolna ładowność użyteczna

1 kg

Pulpit lekarza – wolna ładowność
użyteczna

2 kg

Warunki transportu i przechowywania

Temperatura otoczenia -20 do +55oC

Względna wilgotność powietrza 5 do 95%, bez kondensacji

Ciśnienie powietrza 700 do 1060 hPa
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Masa

Moduł zabiegowy
z fotelem pacjenta Standard

305 kg brutto, 243 kg netto

Szczegółowe dane o poszczególnych paczkach, patrz Instrukcja montażu

Przeglądarka zdjęć RTG 1440

Napięcie wejściowe 24 V AC

Częstotliwość 50/60 herców

Pobór mocy maks. 35 VA

Czas załączania 100%

Oświetlenie 2x Osram Lumilux de Luxe G5 Dayli-
ght L8W/954

Wymiary pola świetlnego 300 mm x 150 mm, wg DIN 6856-3

Wymiary obudowy 340 x 216 x 48, wg DIN 6856-3

Lampa zabiegowa KaVoLUX 540 LED

Patrz też:
2 Instrukcja obsługi KaVoLUX 540 LED
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4 Obsługa

4.1 Włączanie i wyłączanie urządzenia

Wskazówki
Przed wyjściem z gabinetu należy zawsze wyłączyć urządzenie.

▶ Włączać urządzenie wyłącznikiem głównym.
ð Na wyświetlaczu pulpitu lekarza ① wskazywane jest ustawione wstępnie

menu podstawowe.
ð Na pulpicie asystenta zapala się zielona dioda LED „Urządzenie włączone”
②.

 1

2
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4.2 Przestawianie z obsługi praworęcznej na obsługę
leworęczną

OGŁOSZENIE
Kolizja i uszkodzenie modułu zabiegowego.

▶ Zapewnić dostateczną przestrzeń do odchylania.
▶ Przed przebudową wyłączyć urządzenie.

OGŁOSZENIE
Zwisające przewody instrumentów przy fotelu pacjenta lub innych
przedmiotach.

▶ Podczas odchylania pulpitu lekarza oraz podczas obracania korpusu przegu-
bowego należy zwrócić uwagę, aby nie pozostawić zwisających przewodów
giętkich.

① Wersja do obsługi praworęcznej ② Wersja do obsługi leworęcznej

▶ Zdjąć siedzisko.

▶ Odkręcić obrotowe połączenie skręcane.
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▶ Stanowisko dla pacjenta z pulpitem lekarza i asystenta obrócić na drugą
stronę fotela i przykręcić śrubę.
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▶ Poluzować blokadę i obrócić stanowisko dla pacjenta o 180°, aż nastąpi po-
nowne zatrzaśnięcie blokady.
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▶ Ponownie zamocować siedzisko, wykonując czynności w kolejności odwrot-
nej do montażu.

4.3 Ustawienie fotela pacjenta

4.3.1 Ustawianie podłokietnika (opcja)

Podłokietnik fotela pacjenta można odchylić w górę, żeby ułatwić pacjentowi
wchodzenie.
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 UWAGA
Niekorzystna pozycja rąk pacjenta przy podjeżdżaniu fotela
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia palców pomiędzy oparciem a podłokietnikiem.
▶ Zwrócić uwagę na prawidłową pozycję pacjenta (szczególnie w przypadku

dzieci).

4.3.2 Ustawianie zagłówka

Ustawianie pokrętła zagłówka 2-przegubowego

 UWAGA
Ustawianie zagłówka.
Ryzyko zranienia mięśni szyi.
▶ Uprzedzić pacjenta o zmianie położenia zagłówka.
▶ Pacjent podczas zmiany położenia zagłówka musi lekko podnieść głowę.
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▶ Przycisnąć przycisk blokady i wsunąć lub wysunąć zagłówek zależnie od
wzrostu pacjenta.

▶ Aby obniżyć zagłówek, przekręcić przycisk zaciskowy w lewo, ustawić zagłó-
wek i ponownie zablokować przycisk zaciskowy w prawo.

▶ Aby zdjąć obicie z zagłówka, zluzować śrubę ②, pociągnąć obicie ① lekko
w górę i zdjąć w kierunku do przodu.

4.3.3 Manualne pozycjonowanie fotela pacjenta

 UWAGA
Niebezpieczeństwo skaleczenia na skutek przeciążenia lub obciążenia
dynamicznego.
Fotel pacjenta może się załamać.
▶ Obciążać fotel tylko do wartości granicznej (180 kg).
▶ Nie obciążać dynamicznie fotela pacjenta.

 UWAGA
Elektryczne przesuwanie fotela
Ryzyko zaklinowania lub uderzenia pacjenta lub personelu.
▶ Obserwować pacjenta i personel podczas zmiany pozycji pacjenta.
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Ustawianie fotela i oparcia ręcznie za pomocą pulpitu
lekarza lub asystenta

Za pomocą następujących przycisków można ustawić wysokość fotela i pozycję
oparcia.

Przycisk Funkcja
Fotel podnosi się.

Fotel obniża się.

Oparcie podnosi się.

Oparcie obniża się.

▶ Nacisnąć odpowiedni przycisk.
ð Fotel lub oparcie przesuwa się w żądanym kierunku.

Ustawianie fotela i oparcia ręcznie za pomocą
sterownika nożnego

Włącznik krzyżowy sterownika nożnego przejmuje przy manualnym pozycjono-
waniu fotela pacjenta funkcję przycisku krzyżowego na pulpicie lekarza.

Patrz też:
2 Manualne pozycjonowanie fotela pacjenta

Wymagania
Wszystkie instrumenty są odłożone.

▶ Fotel w górę: włącznik krzyżowy na sterowniku nożnym przesunąć w kie-
runku ①.

▶ Fotel w dół: włącznik krzyżowy na sterowniku nożnym przesunąć w kierun-
ku ③.
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▶ Oparcie w górę: włącznik krzyżowy na sterowniku nożnym przesunąć w kie-
runku ②.

▶ Oparcie w dół: włącznik krzyżowy na sterowniku nożnym przesunąć w kie-
runku ④.

4.3.4 Automatyczne pozycjonowanie fotela pacjenta

 UWAGA
Niebezpieczeństwo skaleczenia na skutek przeciążenia lub obciążenia
dynamicznego.
Fotel pacjenta może się załamać.
▶ Obciążać fotel tylko do wartości granicznej (180 kg).
▶ Nie obciążać dynamicznie fotela pacjenta.

 UWAGA
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia przy automatycznym ruchu fotela.
Ryzyko zaklinowania pacjenta lub personelu.
▶ Obserwować pacjenta i personel podczas każdej zmiany pozycji fotela.

Pozycję fotela można ustawiać bezstopniowo.
Pozycje automatyczne można zapisać i ponownie wywołać poprzez wciśnięcie
przycisku.

Wywoływanie pozycji automatycznych z pulpitu lekarza

Następującymi przyciskami można wywołać zapisane pozycje fotela.

Przycisk Funkcja
Fotel ustawiany jest w pozycji do przepłukiwania.

Fotel przyjmuje ostatnią pozycję, w której znajdował
się przed naciśnięciem przycisku SP.

Fotel przyjmuje pozycję automatyczną 0.

Fotel przyjmuje pozycję automatyczną 1.

Fotel przyjmuje pozycję automatyczną 2.

Fotel rozkłada się.

▶ Na krótko nacisnąć żądany przycisk.
ð Fotel przesuwa się automatycznie do zapamiętanej pozycji.
ð Po osiągnięciu zapamiętanej pozycji zapala się dioda wskaźnikowa na przy-

cisku.
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Zapisywanie automatycznych pozycji z pulpitu lekarza

Zalecenie dotyczące przyporządkowania przycisków:
Przycisk „SP”: pozycja spłukiwania
Przycisk „AP 0”: pozycja wchodzenia i schodzenia
Przycisk „AP 1”: pozycja zabiegowa, np. przy zabiegach dolnej szczęki
Przycisk „AP 2”: pozycja zabiegowa, np. przy zabiegach górnej szczęki
Przycisk „Pozycja zasłabnięcia”: ustawienie przy zasłabnięciu pacjenta

▶ Ustawienie fotela w żądanej pozycji.
▶ Aby zapamiętać żądaną pozycję fotela, nacisnąć przycisk „AP 0”, „AP 1”,

„AP 2”, „SP” lub „Pozycja zasłabnięcia”, aż wygenerowany zostanie sygnał
dźwiękowy.

ð Dioda wskaźnikowa naciśniętego przycisku świeci się. Pozycja fotela jest za-
pamiętana.

Patrz też:
2 Ręczne ustawianie fotela pacjenta na pulpicie MEMOdent

"LP" Ostatnia pozycja

Po naciśnięciu przycisku „LP” fotel przyjmuje pozycję, w której znajdował się
przed naciśnięciem przycisku „SP”.

Wskazówki
Podczas wyłączania urządzenia pamięć jest kasowana. Po ponownym włącze-
niu urządzenia (np. następnego dnia lub po przerwie) przyciśnięcie przycisku
„LP” nie powoduje przyjęcia przez fotel zdefiniowanej pozycji.

Wywoływanie pozycji automatycznych z pulpitu
asystenta

▶ Krótko nacisnąć przycisk „AP”.

ð Diody LED przycisków „AP 0”, „AP 1”, „AP 2”, „SP” i „LP” migają przez ok.
cztery sekundy.

▶ W tym czasie nacisnąć na krótki czas przycisk „AP 0”, „AP 1”, „AP 2”, „SP”
lub „LP”.

ð Fotel ustawi się w wybranej pozycji.

Zapisywanie pozycji automatycznych z pulpity asystenta

Wskazówki
Na przycisku „LP” jest zapisywana „ostatnia pozycja”. Po wciśnięciu przycisku
„LP” fotel powraca automatycznie do ostatniej pozycji przed pozycją płukania.
Przycisk „LP” nie może być przypisany do innej pozycji automatycznej.

▶ Ustawić fotel w żądanej pozycji.
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▶ Krótko nacisnąć przycisk „AP”.

ð Diody LED przycisków „AP 0”, „AP 1”, „AP 2”, „SP” i „LP” migają przez ok.
cztery sekundy.

▶ W tym czasie wcisnąć przycisk „AP 0”, „AP 1”, „AP 2”, „SP” lub „LP” do mo-
mentu, w którym zostanie wygenerowany sygnał dźwiękowy.

ð Dioda LED wciśniętego przycisku świeci. Pozycja fotela jest zapamiętana.

Wywoływanie pozycji automatycznych sterownikiem
nożnym

Wskazówki
Po zdjęciu instrumentu funkcje fotela sterownika nożnego są zablokowane.
Blokadę można zdjąć poprzez krótkie wciśnięcie dźwigni. Na koniec wszystkie
funkcje są ponownie dostępne.

① Przycisk nożny wyboru sprayu/AP ② Przycisk nożny „Powietrze/
AP” (opcja)

③ Pedał nożny.

Dwoma przyciskami nożnymi można wywołać pozycje fotela, standardowe
ustawienie jest następujące:
▪ Przycisk nożny „wybór aerozolu”: pozycja automatyczna „LP” (ostatnia po-

zycja)
▪ Przycisk nożny „powietrze”: pozycja automatyczna „SP” (pozycja płukania)

Ustawianie fotela przy odłożonym instrumencie

▶ Nacisnąć przycisk nożny „SP”.

lub
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▶ Nacisnąć przycisk nożny „LP”.

ð Fotel ustawi się w wybranej pozycji.

Ustawianie fotela przy zdjętym instrumencie

Wskazówki
Po zdjęciu instrumentu funkcje fotela sterownika nożnego są zablokowane.
Blokadę można zdjąć poprzez krótkie wciśnięcie dźwigni. Na koniec wszystkie
funkcje są ponownie dostępne.

▶ Wcisnąć dźwignię i przycisk nożny "wybór aerozolu" lub "powietrze".

ð Fotel ustawi się w wybranej pozycji.

Zapisywanie pozycji automatycznej sterownikiem
nożnym

① Przycisk nożny wyboru sprayu/AP ② Przycisk nożny „Powietrze/
AP” (opcja)

③ Pedał nożny.

Dwóm przyciskom nożnym można przypisać pozycje fotela, standardowe usta-
wienie jest następujące:
▪ Przycisk nożny „wybór aerozolu”: pozycja automatyczna „LP” (ostatnia po-

zycja)
▪ Przycisk nożny „powietrze”: pozycja automatyczna „SP” (pozycja płukania)

▶ Przytrzymać przyciśnięty pedał nożny i przycisk nożny „SP” i jednocześnie
nacisnąć dowolny przycisk pozycji automatycznej („AP 0”, „AP 1”, „AP 2” lub
„SP”) na pulpicie lekarza lub asystenta, aż wygenerowany zostanie sygnał
dźwiękowy.

ð Pozycja automatyczna została zapisana w przycisku nożnym.
lub
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▶ Przytrzymać przyciśnięty pedał nożny i przycisk nożny „LP” i jednocześnie
nacisnąć dowolny przycisk pozycji automatycznej („AP 0”, „AP 1”, „AP 2” lub
„SP”) na pulpicie lekarza lub asystenta, aż wygenerowany zostanie sygnał
dźwiękowy.

ð Pozycja automatyczna została zapisana w przycisku nożnym.

4.3.5 Wyłączenie bezpieczeństwa

Żeby uniknąć kolizji podczas ustawiania fotela pacjenta, wbudowano wyłącznik
awaryjny, który powinien chronić pacjenta i personel przed zranieniem, a moduł
zabiegowy – przed uszkodzeniem.

OGŁOSZENIE
Uszkodzenie pulpitu asystenta i fotela pacjenta.
Mimo wyłączników bezpieczeństwa w niektórych ustawieniach pulpitu
asystenta może dojść do kolizji z fotelem pacjenta.
▶ Pulpit asystenta powinien się znajdować poza obszarem ruchu fotela.
▶ Zawsze nadzorować ruch fotela.

 UWAGA
Uderzenie przez fotel pacjenta.
Wyłączanie awaryjne fotela pacjenta następuje poprzez podniesienie odpo-
wiedniego elementu. W zależności od masy ciała pacjenta i oddziałujących re-
guł dźwigni element wywołujący dany efekt może być poddany działaniu sił
większych niż to konieczne dla uruchomienia funkcji wyłączania.
▶ Przy każdym przemieszczaniu fotela personel obsługujący musi znajdować

się poza obszarem wychylenia fotela.

 UWAGA
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń podczas poruszania pacjen-
tem lub fotelem pacjenta.
Ryzyko zaklinowania lub uderzenia pacjenta lub personelu.
▶ Podczas poruszania pacjentem lub fotelem pacjenta wszystkie ruchome

części, takie jak pulpit lekarza, element asystenta, lampa zabiegowa, ekra-
ny itd. należy umieścić poza obszarem kolizji.

Wyłączniki awaryjne znajdują się w następujących miejscach:
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5

Nr
poz.

Uruchomiony układ
odłączania awaryj-
nego

Diody LED na pulpi-
cie asysty

Diody LED na pulpi-
cie lekarza

① Pałąk na sterowniku
nożnym

② Pulpit asystenta

③ Oparcie

④ Pedał modułu obsługo-
wego

⑤ Siedzisko
Do przebudowy na
stronę prawą/lewą
przy zdjętym siedzisku

Odłączanie zabezpieczające następuje, jeśli przekroczony zostanie kąt ruchu lub
część modułu zabiegowego koliduje z jednym z przedmiotów.

Jeżeli wyłączanie awaryjne zostanie uruchomione przez osobę lub przedmiot,
ruch fotela ulega natychmiastowemu zatrzymaniu.
Uruchomione wyłączanie awaryjne wskazywane jest miganiem odpowiedniego
komunikatu na pulpicie lekarza lub asystenta.

Wskazówki
Zmiana pozycji fotela przyciskami krzyżowymi nie jest możliwa przy aktyw-
nym wyłączniku awaryjnym.

▶ Aby dezaktywować włączony wyłącznik awaryjny, należy usunąć wyzwalacz
z obszaru ruchu fotela.
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 UWAGA
Zmiana pozycji fotela przy aktywnym wyłączniku awaryjnym.
Ryzyko zranienia osób.
Ryzyko uszkodzenia modułu zabiegowego.
▶ Podczas zmiany pozycji przy aktywnym wyłączniku awaryjnym nie przesu-

wać fotela przeciwnie do aktywnego wyłącznika awaryjnego.

 UWAGA
Uderzenie przez fotel pacjenta.
Wyłączanie awaryjne fotela pacjenta następuje poprzez podniesienie odpo-
wiedniego elementu. W zależności od masy ciała pacjenta i oddziałujących re-
guł dźwigni element wywołujący dany efekt może być poddany działaniu sił
większych niż to konieczne dla uruchomienia funkcji wyłączania.
▶ Przy każdym przemieszczaniu fotela personel obsługujący musi znajdować

się poza obszarem wychylenia fotela.

Aby swobodnie przesuwać fotel, można wykonać to również przy aktywnym
wyłączniku bezpieczeństwa. Funkcję tę można wykorzystywać wyłącznie do ce-
lów związanych z naprawami.
▶ Na pulpicie lekarza nacisnąć jednocześnie przyciski „SP” i „LP” i przytrzy-

mać.
lub

▶ Na pulpicie asystenta nacisnąć i przytrzymać przycisk „LP/AP”.

▶ Przesunąć fotel przyciskami krzyżowymi.

4.4 Ustawianie fotela pacjenta

45
° 245

45° 245

360 mm

70°

825 mm

+5°  / - 5°

305 mm
765 mm

4.5 Przesuwanie elementu lekarza

OGŁOSZENIE
Uszkodzenia spowodowane obciążeniem pulpitu lekarza.
Przekroczenie maksymalnego obciążenia przez odkładanie instrumentów, wy-
posażenie dodatkowe itd. o ponad 2 kg może prowadzić do uszkodzeń.
▶ Nie przeciążać pulpitu lekarza!
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 UWAGA
Ryzyko odniesienia obrażeń wskutek zmiany położenia pulpitu lekarza
lub asystenta.
Ryzyko zranienia lub uderzenia pacjenta albo personelu.
▶ Obserwować pacjenta i personel podczas zmiany położenia pulpitu lekarza

lub asystenta.

Przedział wychylenia pulpitu lekarza jest ograniczony.

Wskazówki
Nie przyciągać pulpitu lekarza za węże instrumentów.

① Przycisk hamulca blokowanego ra-
mienia sprężystego

▶ Aby zmienić wysokość pulpitu lekarza, zwolnić hamulec blokowany ①,
zmienić wysokość i ponownie zaciągnąć hamulec.

4.5.1 Przesuwanie pulpitu lekarza TM

 UWAGA
Za duże obciążenie systemu nośnego
Ryzyko zranienia pacjenta lub personelu.
Uszkodzenie systemu nośnego.
▶ Nie przekraczać dopuszczalnego maksymalnego obciążenia (np. przez in-

strumenty lub wyposażenie dodatkowe).
▶ Nie opierać się o wysięgnik!
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4.5.2 Przesuwanie pulpitu lekarza S

 UWAGA
Ryzyko zranienia przez zawieszone instrumenty (stół S).
Pacjenci mogą się skaleczyć o ostre końcówki instrumentów.
▶ Przy poruszaniu pulpitu lekarza uważać, aby nie zranić innych osób.
▶ Pouczyć pacjenta i personel o niebezpieczeństwie odniesienia obrażeń.
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4.6 Przesuwanie części pacjenta

Korpus urządzenia można odchylić o 60o od fotela pacjenta.
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Spluwaczkę można zdjąć.

4.6.1 Przesuwanie stanowiska dla pacjenta (opcja)

 UWAGA
Lewy podłokietnik może kolidować z ręcznie ustawioną częścią pa-
cjenta przy poruszaniu fotela pacjenta.
Ryzyko zranienia.
▶ Przed każdym przestawieniem fotela (automatycznie i ręcznie) przesunąć

ręcznie ustawioną część pacjenta w pozycję spoczynkową.

Wskazówki
Przy wyłączonym urządzeniu nie wolno wlewać płynów do spluwaczki. Z po-
wodu przelania się cieczy do wnętrza urządzenia mogą wystąpić uszkodzenia
mechaniczne i elektroniczne.

W przypadku obracanego stanowiska dla pacjenta (opcja) spluwaczkę można
obrócić o ok. 180o: o 90o w lewo i w prawo.
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4.7 Zakładanie wspornika tray (opcja)

① Wspornik tray ② Uchwyt

Uchwyt ② podstawy pod tacę ① należy do opcjonalnych elementów wyposaże-
nia.

4.8 Obsługa funkcji poprzez menu

4.8.1 Ogólne informacje dot. nawigacji po menu

Obsługa funkcji w menu realizowana jest za pomocą przycisków wyboru (S1 do
S4) na wyświetlaczu.
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① Przyciski wyboru (S1 do S4) do ob-
sługi funkcji menu

② Wskazanie wyświetlacza

4.8.2 Obsługa menu użytkownika

Następujące funkcje można uruchomić w menu użytkownika:

Opcja Funkcja Opis
1 Użytkownik Ustawienia liczby użytkowników.
2 Kubek Ustawienia czasu napełniania kub-

ka.
3 Miska Ustawienia czasu płukania miski.
4 Światło Ustawienia czasu dodatkowego

świecenia światła zimnego.
5 ENDO Ustawienia podstawki ENDO.

Dostępne tylko wówczas, gdy do-
stępna jest licencja ENDO.

6 Czas zegarowy Ustawienia godziny.
7 Data Ustawienia daty.
8 Tryb wyświetlania godzina/data Ustawienia trybu wyświetlania go-

dziny i daty:

▪ Tylko godzina
▪ Czas zegarowy bez sekundnika
▪ Godzina i data
▪ Tylko data

9 LCD Ustawienia kontrastu wyświetlacza
LCD.

10 Język Ustawienia języka menu:

▪ Deutsch
▪ English
▪ Italiano
▪ Français
▪ Castellano

13 Licencja Wyświetlanie dostępnych licencji:

▪ ENDO: funkcja endodontyczna
▪ PLED: funkcja PiezoLED
▪ FCR: (Footcontrol) sterowanie

CONEXIO za pomocą sterowni-
ka nożnego

14 Oprogramowanie sprzętowe Wyświetlanie aktualnej wersji
oprogramowania.
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① Przyciski wyboru (S1 do S4) do ob-
sługi funkcji menu

② Wskazanie wyświetlacza

▶ Nacisnąć przycisk „Dalej” (S4), aby uruchomić menu użytkownika.
ð W menu użytkownika wyświetlone są opcje i parametry, które użytkownik

może ustawiać i zmieniać.

▶ Nacisnąć przycisk „Zapisz” (S1), aby zapisać wybór w pamięci.

Opcja 1: ustawienia liczby użytkowników

S1 S2 S3 S4

S1 S2 S3 S4

▶ Nacisnąć przycisk „S1”, „S2” lub „S3”, aby wybrać użytkownika 1, 2 lub 3.
▶ Nacisnąć przycisk „4”, aby wywołać 2 poziom.
▶ Nacisnąć przycisk „S1”, „S2” lub „S3”, aby wybrać użytkownika 4, 5 lub 6.
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Opcja 2: ustawienia czasu napełniania kubka.

S1 S2 S3 S4

2.  Becherfüllzeit
Einstellung:  7.0s

▶ Nacisnąć przycisk „Zmniejsz wartość” lub „Zwiększ wartość”, żeby ustawić
czas napełniania kubka pomiędzy 0 a 51 sekund.

Opcja 3: ustawienia czasu płukania miski.

S1 S2 S3 S4

▶ Nacisnąć przycisk „Zmniejsz wartość” lub „Zwiększ wartość”, żeby ustawić
czas płukania miski pomiędzy 1,0 a 50,0 sekund. Częstotliwość: 0,2 sekun-
dy.

Opcja 4: ustawienia czasu dodatkowego świecenia LUX

S1 S2 S3 S4

▶ Nacisnąć przycisk „Zwiększ wartość” lub „Zmniejsz wartość”, żeby ustawić
czas dodatkowego świecenia od 0 do 10 sekund. Wartość standardowa wy-
nosi 3 sekundy.

Opcja 5: ustawienia podstawki ENDO

S1 S2 S3 S4
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▶ Wcisnąć przycisk „Zmniejsz wartość” lub „Zwiększ wartość”, żeby ustawić
wybraną podstawkę.

Opcja 6: ustawienia godziny

S1 S2 S3 S4

6

▶ Nacisnąć przycisk „SET” (S2), żeby zmienić wartości godzin i minut.
ð Wartość, która ma zostać zmieniona, miga.

▶ Nacisnąć przycisk „Zapisz” (S1), aby zapisać wybór w pamięci.

S1 S2 S3 S4

6

▶ Nacisnąć przycisk „Zmniejsz wartość” lub „Zwiększ wartość”, żeby ustawić
zaznaczoną godzinę.

▶ Nacisnąć przycisk „SS:MM” (S1), żeby przejść z pozycji godziny do pozycji
minut.

▶ Nacisnąć przycisk „Zapisz” (S4), aby zapisać wartości w pamięci i przejść do
ekranu SET.

Opcja 7: ustawienia daty

S1 S2 S3 S4

7

▶ Nacisnąć przycisk „SET” (S2), żeby zmienić wartości dnia, miesiąca, roku.
ð Wartość, która ma zostać zmieniona, miga.

▶ Nacisnąć przycisk „Zapisz” (S1), aby zapisać wybór w pamięci.
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S1 S2 S3 S4

7

▶ Nacisnąć przycisk „Zmniejsz wartość” lub „Zwiększ wartość”, żeby ustawić
zaznaczoną wartość.

▶ Nacisnąć przycisk „SS:MM” (S1), żeby przejść z pozycji dnia do pozycji mie-
siąca i roku w celu zmiany.

▶ Nacisnąć przycisk „Zapisz” (S4), aby zapisać wartości w pamięci i przejść do
ekranu SET.

Opcja 8: ustawienia trybu wyświetlania dla godziny i
daty

S1 S2 S3 S4

8

▶ Nacisnąć przycisk „Zmniejsz wartość” lub „Zwiększ wartość”, żeby ustawić
tryb wyświetlania zaznaczonej daty/godziny.

▶ Można wybrać następujące tryby wyświetlania: tylko godzina, tylko godzi-
na<bez sekund>, godzin i data, tylko data, dzień tygodnia, bez wyświetla-
nia.

Opcja 9: ustawienia kontrastu wyświetlacza

S1 S2 S3 S4

9

▶ Nacisnąć przycisk „Zmniejsz wartość” lub „Zwiększ wartość”, żeby ustawić
kontrast wyświetlacza LCD.
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Opcja 10: ustawienia języka menu

S1 S2 S3 S4

0

▶ Nacisnąć przycisk „Zmniejsz wartość” lub „Zwiększ wartość”, żeby ustawić
język menu.

▶ Dostępne są następujące języki: niemiecki, angielski, włoski, francuski,
hiszpański.

Opcja 13: wyświetlanie dostępnych licencji

S1 S2 S3 S4

13
          Lizenz
ENDO    PLED     FCR

Wyświetlane są dostępne licencje:
▪ ENDO: funkcja endodontyczna
▪ PLED: funkcja PiezoLED
▪ FCR: (Footcontrol) sterowanie CONEXIO za pomocą sterownika nożnego

Opcja 14: wyświetlanie wersji oprogramowania

S1 S2 S3 S4

14

Wyświetla aktualną wersję oprogramowania.

4.8.3 Menu gotowości (standby)

Urządzenie jest uruchamiane w menu gotowości.
Po zamknięciu menu instrumentów i menu ENDO następuje przejście do menu
gotowości.
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S1 S2 S3 S4

▶ Nacisnąć przycisk „Dalej” (S4), żeby uruchomić menu użytkownika.

Komunikaty serwisowe i komunikaty o błędach w menu
gotowości
Komunikaty serwisowe i komunikaty o błędach w menu gotowości są oznaczane
symbolem „!” .

S1 S2 S3 S4

▶ Nacisnąć przycisk „S2”, aby wyświetlić komunikaty.

S1 S2 S3 S4

▶ Naciskać przyciski funkcyjne, aby przechodzić z jednego komunikatu do
drugiego.

Przy-
cisk

Ustawienia

S2 Poprzedni komunikat
S3 Następny komunikat
S4 Przejdź do menu gotowości

Komunikaty o błędach na wyświetlaczu statusu

Patrz też:
2 Usuwanie usterek

4.8.4 Wybór lekarza

W menu gotowości symbolem 1 oznaczony jest bieżący użytkownik.
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S1 S2 S3 S4

▶ Nacisnąć przycisk „S1”, żeby uruchomić menu wyboru użytkownika.

Wybór użytkownika (maks. 6 użytkowników)
W menu wyboru użytkownika wyświetlani są dostępni użytkownicy.

S1 S2 S3 S4

S1 S2 S3 S4

▶ Nacisnąć przycisk „S1”, „S2” lub „S3”, aby wybrać użytkownika 1, 2 lub 3.
▶ Nacisnąć przycisk „4”, aby wywołać 2 poziom.
▶ Nacisnąć przycisk „S1”, „S2” lub „S3”, aby wybrać użytkownika 4, 5 lub 6.

4.8.5 Menu instrumentów

W tym menu wyświetlane i ustawiane są wartości specyficzne dla instrumen-
tów.

Obraz na wyświetlaczu zależy od wybranego instrumentu.

Zmiana ustawień silnika w menu

Wskazówki
Należy przestrzegać instrukcji użytkowania, konserwacji i montażu dołączo-
nych do opakowania instrumentów.

Status silnika
W chwili wyjmowania instrumentu status instrumentu jest wyświetlany na wy-
świetlaczu lub przyciskach obsługowych.
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S1 S2 S3 S4

Ustawienie Aktywacja Wskazanie
Prędkość obrotowa silnika Sterownik nożny Wyświetlacz
Natężenie światła Sterownik nożny, przyci-

ski obsługowe
Wyświetlacz

Kierunek obrotów silnika Sterownik nożny, przyci-
ski obsługowe

Przyciski obsługowe LED

Stan sprayu Sterownik nożny, przyci-
ski obsługowe

Przyciski obsługowe LED

Ustawianie silnika
▶ Poprzez aktywację odpowiednich przycisków na panelu obsługi lub w ste-

rowniku nożnym można dokonać zmiany ustawień.
Ustawianie obrotów silnika następuje wyłącznie za pomocą sterownika noż-
nego.
Ustawienie kierunku obrotu silnika, stanu chłodzenia oraz natężenia światła
następuje za pomocą sterownika nożnego lub przycisków obsługowych.

ð Aktualne ustawienia są zapisywane i aktywowane podczas kolejnego wyj-
mowania instrumentu.

PIEZOsoft/PiezoLED

Wskazówki

Ustawienie trybu jest dostępne tylko w połączeniu ze skalerem ultradźwięko-
wym PiezoLED. Menu PiezoLED i wszystkie funkcje PiezoLED są dostępne tyl-
ko, gdy jest licencja PiezoLED.

Ustawianie PIEZOsoft

W chwili wyjmowania PIEZOsoft status instrumentu jest wyświetlany na wy-
świetlaczu.
▪ Natężenie
▶ Poprzez aktywację odpowiednich przycisków na panelu obsługi lub w ste-

rowniku nożnym można dokonać zmiany ustawień.
Ustawienie natężenia światła następuje wyłącznie za pomocą sterownika
nożnego.
Ustawienie trybu, aerozolu, następuje za pomocą sterownika nożnego lub
przycisków obsługowych.

ð Aktualne ustawienia są zapisywane i aktywowane podczas kolejnego wyj-
mowania instrumentu.
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S1 S2 S3 S4

Ustawianie PiezoLED

W chwili wyjmowania PiezoLED status instrumentu jest wyświetlany na wyświe-
tlaczu.
▪ Natężenie
▪ Tryb
▪ Natężenie światła

▶ Poprzez aktywację odpowiednich przycisków w panelu obsługi lub sterowni-
ku nożnym można dokonać zmiany ustawień.
Ustawienie natężenia światła następuje wyłącznie za pomocą sterownika
nożnego.
Ustawienie trybu, sprayu, włączenie/wyłączenia światła następuje za pomo-
cą sterownika nożnego lub przycisków obsługowych.

ð Aktualne ustawienia są zapisywane i aktywowane podczas kolejnego wyj-
mowania instrumentu.

S1 S2 S3 S4

Moc oddawana w zależności od trybu pracy i obciążenia końcówki
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Moc oddawana w zależności od ustawienia wstępnego na urządzeniu (pedał regulacji mocy) i obcią-
żenia końcówki (przykładowo w trybie P3 i E).

Wskazówki
Jeżeli wykonujący zabieg porusza się w zakresie dynamicznego obszaru dzia-
łania to zapewnione jest łagodne wykonanie zabiegu. Moc jest odpowiednio
dopasowywana do obciążenia.

4.8.6 Menu ENDO (opcja)

Wskazówki
Funkcje menu ENDO są dostępne tylko wówczas, gdy dostępna jest licencja
ENDO.

Aktywacja menu ENDO

Menu ENDO jest uruchamiane, gdy:
▪ silnik ENDO zostanie wyjęty z pulpitu lekarza (ustawienie opcji 5 w menu

użytkownika).
▪ zostanie naciśnięty przycisk (M) „Silnikowe napędy dodatkowe”.

Menu statusu ENDO

S1 S2 S3 S4

W menu ENDO wyświetlany jest status ENDO:

Parametr Wartości
Stosunek przełożenia 1:1, 3:1
Miejsce zapisu parametrów P1,P2,P3,P4,P5,P6
Tryb momentu obrotowego TQ-Ctrl, Autoreverse, AutoRev/Forw.
Kierunek obrotów silnika P, L
Prędkość obrotowa 100 do 6000 obr./min
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Parametr Wartości
Moment obrotowy Przy przełożeniu 1:1: 0,15 do 2,50

Ncm
Przy przełożeniu 3:1: 0,4 do 8,0 Ncm

Obsługa menu EDNO

Wyświetlanie parametrów
▶ Po naciśnięciu odpowiednich przycisków na wyświetlaczu można przecho-

dzić od jednego parametru do drugiego.

S1 S2 S3 S4

Przycisk Ustawienia
S1 (krótko)
Nacisnąć (krótko) przy-
cisk nożny „SP/prze-
dmuch”

Wyświetli się następny zestaw parametrów
1,2,3,4,5,6,1,..(licznik pierścieniowy)

S4 Nastąpi wybór opcji menu ENDO

Ustawienie menu ENDO
▶ Nacisnąć długo przycisk „S1”, aby wybrać menu ustawień ENDO. Można tu-

taj ustawić i zmienić poszczególne parametry.

S1 S2 S3 S4

Przy-
cisk

Ustawienia

S1 Nastąpi zapisanie parametrów.
Nastąpi wybór menu ENDO.

S2 Nastąpi zmiana wartości.
S3 Nastąpi zmiana wartości.
S4 Będzie się poruszać migający kursor:

Tryb momentu obrotowego, obroty, moment obrotowy, tryb momentu
obrotowego... (licznik pierścieniowy).

Ustawienie trybu momentu obrotowego
▶ Jeżeli w menu ustawień parametrów został wybrany tryb momentu obroto-

wego, wówczas można ustawić ten parametr.
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ð Wybrany parametr jest zaznaczony na wyświetlaczu przez migający kursor.

S1 S2 S3 S4

Przy-
cisk

Ustawienia

S1 Nastąpi zapisanie parametrów
Nastąpi wybór menu ENDO

S2 Nastąpi zmiana trybu momentu obrotowego
Autoreverse, Torque Control only, Autorev. / Forward, Autoreverse,..
(licznik pierścieniowy)

S3 Nastąpi zmiana trybu momentu obrotowego
Autoreverse, Autorev. / Forward, Torque Control only, Autoreverse,..
(licznik pierścieniowy)

S4 Będzie się poruszać migający kursor

Ustawienie prędkości obrotowej
▶ Jeżeli w menu ustawień parametrów został wybrany parametr obrotów,

wówczas można ustawić ten parametr.
ð Wybrany parametr jest zaznaczony na wyświetlaczu przez czarny trójkąt.

S1 S2 S3 S4

Przy-
cisk

Ustawienia

S1 Nastąpi zapisanie parametrów
Nastąpi wybór menu ENDO

S2 Nastąpi zmiana wartości obrotów
Zakres: 100min-1 do 500min-1: co 10 jednostek
Zakres: 500min-1 do 1000min-1: co 50 jednostek
Zakres: 1000min-1 do 6000min-1: co 100 jednostek

S3 Nastąpi zmiana wartości obrotów
Zakres: 100min-1 do 500min-1: co 10 jednostek
Zakres: 500min-1 do 1000min-1: co 50 jednostek
Zakres: 1000min-1 do 6000min-1: co 100 jednostek

S4 Będzie się poruszać migający kursor

Ustawienie momentu obrotowego
▶ Jeżeli w menu ustawień parametrów został wybrany parametr momentu

obrotowego, wówczas można ustawić ten parametr.
ð Wybrany parametr jest zaznaczony na wyświetlaczu przez czarny trójkąt.
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▶ Nastąpi ustawienie maksymalnego momentu obrotowego.
ð Moment obrotowy jest ograniczony do maksymalnej ustawionej wartości.
ð Sygnał ostrzegawczy ENDO włącza się przy osiągnięciu 90% ustawionej

wartości.

S1 S2 S3 S4

Przy-
cisk

Ustawienia

S1 Nastąpi zapisanie parametrów
Nastąpi wybór menu ustawień ENDO

S2 Nastąpi zmiana momentu obrotowego
Stosunek przełożenia 1:1
Zakres: 0,15 Ncm do 2,5 Ncm co 0,05 Ncm
Zakres: 1% do 100%: co 2%
Stosunek przełożenia 3:1
Zakres: 0,4 Ncm do 8,0 Ncm co 0,05 Ncm
Zakres: 1% do 100%: co 1%

S3 Nastąpi zmiana momentu obrotowego
Stosunek przełożenia 1:1
Zakres: 0,15 Ncm do 2,5 Ncm co 0,05 Ncm
Zakres: 1% do 100%: co 2%
Stosunek przełożenia 3:1
Zakres: 0,4 Ncm do 8,0 Ncm co 0,05 Ncm
Zakres: 1% do 100%: co 1%

S4 Będzie się poruszać migający kursor

Menu opcji ENDO
▶ Nacisnąć przycisk „S4”, aby wybrać menu opcji ENDO.

S1 S2 S3 S4

Opcja 1: przełożenie
▶ Nacisnąć przycisk „S2” lub „S3”, aby ustawić stosunek przełożenia.
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S1 S2 S3 S4

Przy-
cisk

Ustawienia

S1 Nastąpi zapisanie opcji
Nastąpi wybór menu ENDO

S2 Nastąpi zmiana stosunku przełożenia
1:1 lub 3:1

S3 Nastąpi zmiana stosunku przełożenia
1:1 lub 3:1

S4 Nastąpi wybór kolejnej opcji

Opcja: 2. moment obrotowy
▶ Nacisnąć przycisk „S2” lub „S3”, aby zmienić wyświetlanie ustawienia mo-

mentu obrotowego.

S1 S2 S3 S4

Przy-
cisk

Ustawienia

S1 Nastąpi zapisanie opcji
Nastąpi wybór menu ENDO

S2 Nastąpi zmiana wyświetlania ustawienia momentu obrotowego
Jednostka: % lub Ncm
Przy przełożeniu 1:1: 100% = 2,5 Ncm
Przy przełożeniu 3:1: 100% = 8,0 Ncm

S3 Nastąpi zmiana wyświetlania ustawienia momentu obrotowego
Jednostka: % lub Ncm
Przy przełożeniu 1:1: 100% = 2,5 Ncm
Przy przełożeniu 3:1: 100% = 8,0 Ncm

S4 Nastąpi wybór kolejnej opcji

Opcja: 3. Autorew. / do prz.
▶ Nacisnąć przycisk „S2” lub „S3”, aby ustawić czas, po upływie którego silnik

będzie się automatycznie obracać w prawo. Dzięki temu można zrezygno-
wać z zatrzymywania silnika sterownikiem nożnym.



Instrukcja obsługi ESTETICA E30

4 Obsługa | 4.8 Obsługa funkcji poprzez menu

S1 S2 S3 S4

Przy-
cisk

Ustawienia

S1 Nastąpi zapisanie opcji
Nastąpi wybór menu ENDO

S2 Nastąpi ustawienie czasu
Od 1 sekundy do 10 sekund

S3 Nastąpi ustawienie czasu
Od 1 sekundy do 10 sekund

S4 Nastąpi wybór kolejnej opcji

4.8.7 Obsługa CONEXIOcom (opcja)

Wskazówki
Aby można było uruchomić menu CONEXIOcom, żaden instrument nie może
być zdjęty ze wspornika.

Wskazówki
Do korzystania ze wszystkich funkcji CONEXIOcom moduł zabiegowy musi
być powiązany z zainstalowanym oprogramowaniem KaVo „CONEXIO”.

Menu CONEXIOcom służy do sterowania wyświetlaniem już zarejestrowanych
i zapisanych obrazów i filmów wideo. Aby można było korzystać z tej funkcji,
moduł musi posiadać dostęp do danych oprogramowania KaVo „CONEXIO”.
Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji są dostępne w instrukcji instala-
cji „CONEXIO”.

Otwieranie menu CONEXIOcom

Aby wyświetlić zapisane obrazy, należy otworzyć menu za pomocą przycisku
zdalnego sterowania „Remote Control”. W tym celu na podłączonym kompute-
rze należy wybrać właściwego pacjenta. Możliwe jest również automatyczne
przeniesienie danych pacjenta z programu kasowego do CONEXIO. Szczegóło-
we informacje dotyczące konfiguracji są dostępne w instrukcji instalacji „CONE-
XIO”.

Jeżeli nie został wybrany żaden pacjent, zostaną pokazane zdjęcia ze schowka.
Jeśli schowek jest pusty, nie zostanie wyświetlone żadne zdjęcie. Po wylogowa-
niu pacjenta w podłączonym komputerze następuje automatyczne skasowanie
zawartości schowka.
Do rejestrowania obrazów i filmów wideo menu CONEXIOcom otwierane jest
automatycznie, gdy tylko zostanie zdjęty odpowiedni instrument (DIAGNOcam
U, ERGOcam One).
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Zamykanie menu CONEXIOcom: odłożyć aktywny instrument lub zamknąć
menu za pomocą przyciski zdalnego sterowania „Remote Control”.

Nr Symbol Ustawienie
1 - Wiersz informacyjny

Wyświetlane jest w nim nazwisko aktywnego pacjen-
ta (jeśli zostało wybrane w CONEXIO), do którego
zostaną przypisane zgromadzone dane.
Jeśli nie został wybrany żaden pacjent, zdjęcia i filmy
wideo zostaną tymczasowo zapisane w schowku pod
„unassigned patient” („nieprzypisany pacjent”).

2 - Jeśli urządzenie jest aktywne, wyświetlany jest typ
urządzenia. Obecnie aktywne są:
DIAGNOcam U
ERGOcam One

3 Następne zdjęcie/nagranie wideo
W celu skuteczniej komunikacji z pacjentem możliwe
jest bezpośrednie wybieranie i pokazywanie pojedyn-
czych zdjęć. Stosowane jest przy tym wyświetlanie
z przewijaniem od lewej do prawej lub z góry do do-
łu.

4 Wskazanie na ekranie:
Przycisk służący do zmiany widoku na ekranie. Możli-
we są następujące ustawienia:
Wyświetlanie 1/2/4/6 obrazów.
W widoku dzielonego ekranu obraz na żywo jest za-
wsze wyświetlany jako ostatni.

Wskazówki
CONEXIO przedstawia tylko dane pacjentów, którzy są dostępni w bazie da-
nych CONEXIO.

Dokumentacja pacjenta może być przekazywana do modułu zabiegowego na
2 sposoby:
▪ Przekazanie dokumentacji pacjenta przez złącze danych VDDS lub złącze

Slida do CONEXIO w danym gabinecie zabiegowym. Następuje automatycz-
na aktywacja pacjenta w module zabiegowym. Opcja ta może być dodatko-
wo płatna w Państwa systemie zarządzania pacjentami; w celu uzyskania
szczegółowych informacji należy skontaktować się ze specjalistą IT.

▪ Otwarcie dokumentacji pacjenta na komputerze roboczym w gabinecie za-
biegowym. Następuje automatyczna aktywacja pacjenta w module zabiego-
wym.
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4.9 Obsługa funkcji przez pulpit lekarza lub asystenta

4.9.1 Obsługa funkcji higienicznych

Do obsługi funkcji higieny dostępne są następujące przyciski:

Przycisk Oznaczenie Moduł obsługowy
Przycisk „Napełniacz kub-
ka do płukania”

Pulpit lekarza i
pulpit asystenta

Przycisk „Płukanie miski” Pulpit lekarza i
pulpit asystenta

Przycisk „Dzwonek” Pulpit lekarza

Przycisk „Intensywna de-
zynfekcja”

Pulpit asystenta(przycisk
nieprzypisany)

Przycisk „HYDROclean” Pulpit asystenta(przycisk
nieprzypisany)

Wskazówki
Metody przygotowania odczytać z instrukcji konserwacji.

Można zmieniać następujące ustawienia:
▪ Czas napełnienia szklanki do płukania
▪ Czas przepłukiwania miski

Obsługa napełniacza szklanki do płukania

▶ Krótko nacisnąć przycisk „Szklanka do płukania”, aby rozpocząć napełnianie
szklanki do płukania.

ð Napełnianie szklanki do płukania rozpocznie się i zakończy po upływie zapi-
sanego czasu.

ð Standardowa wartość = 7 s.
ð Tryb wł./wył. nie jest obsługiwany.

▶ Nacisnąć przycisk „Napełniacz szklanki do płukania” dłużej niż 4 sekundy,
aby uruchomić tryb programowania.
Ustawić czas spłukiwania w krokach co 200 ms. Wartość minimalna = 0,4 s.

ð Dopóki przycisk pozostaje wciśnięty, czas spłukiwania jest dalej odliczany w
krokach co 200 ms i rozlega się sygnał dźwiękowy w cyklu sekundowym.

ð Po zwolnieniu przycisku następuje zapisanie wartości.

Obsługa spłukiwania miski

▶ Krótko nacisnąć przycisk „Płukanie miseczki”, aby uruchomić spłukiwanie
miski.

ð Płukanie miseczki rozpocznie się i zakończy po upływie zapisanego czasu.
ð Standardowa wartość = 7 s. Tryb wł./wył. nie jest obsługiwany.
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▶ Nacisnąć przycisk „Płukanie miseczki” dłużej niż 4 sekundy, aby uruchomić
tryb programowania.
Ustawić czas spłukiwania w krokach co 200 ms. Wartość minimalna = 0,4 s.

ð Dopóki przycisk pozostaje wciśnięty, czas spłukiwania jest dalej odliczany w
krokach co 200 ms i rozlega się sygnał dźwiękowy w cyklu sekundowym.

ð Po zwolnieniu przycisku następuje zapisanie wartości.

4.9.2 Obsługa funkcji oświetlenia KaVoLUX 540 LED T

 OSTRZEŻENIE
Niepożądana aktywacja laserów KaVo KEY Laser III i KEY Laser 3+.
Jednoczesne używanie lampy zabiegowej KaVoLUX 540 LED i laserów KaVo
KEY Laser III lub KEY Laser 3+ może doprowadzić do niepożądanej aktywacji
laserów KaVo KEY Laser III i KEY Laser 3+.
▶ Podczas używania laserów KaVo KEY Laser III bądź KEY Laser 3+ najpierw

przełączyć lampę zabiegową w tryb laserowy.
▶ Lub wyłączyć lampę zabiegową, nie używać jednocześnie laserów KaVo KEY

Laser III lub KEY Laser 3+ oraz lampy zabiegowej KaVoLUX 540 LED.

 OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe użytkowanie.
Odwracalne oślepienie (przejściowe upośledzenie wzroku).
▶ Podczas włączania nie kierować światła na pacjenta, użytkownika i/lub oso-

by trzecie.
▶ Przy poruszaniu głowicy lampy nie kierować światła na oczy pacjenta.
▶ Zachować odstęp ok. 700 mm pomiędzy lampą a ustami pacjenta.

 UWAGA
Efekt stroboskopowy obracającego się instrumentu.
Przy zastosowaniu KaVoLUX 540 LED w przypadku obracających się instrumen-
tów przy określonej liczbie obrotów może wystąpić efekt stroboskopowy. Cho-
dzi o efekt optyczny, przy którym wydaje się, że instrument stoi nieruchomo
lub obraca się bardzo powoli.
Ryzyko zranienia.
▶ W przypadku wystąpienia efektu stroboskopowego minimalnie zmienić licz-

bę obrotów i pracować jak zwykle.

 UWAGA
Błędny pomiar w połączeniu z KaVo DIAGNOdent.
Jednoczesne używanie lampy zabiegowej KaVoLUX 540 LED i KaVo DIAGNO-
dent może prowadzić do nieprawidłowych pomiarów.
▶ Podczas używania laserów KaVo DIAGNOdent najpierw przełączyć lampę

zabiegową w tryb laserowy.
▶ Lub wyłączyć lampę zabiegową, nie używać jednocześnie laserów KaVo

DIAGNOdent oraz lampy zabiegowej KaVoLUX 540 LED.

 UWAGA
Przedwczesne utwardzenie wypełnień kompozytowych.
Zbyt duże natężenie światła może negatywnie wpływać na trwałość wypełnie-
nia.
▶ Dobrać odpowiedni poziom wytłumienia w zależności od czasu obróbki.



Instrukcja obsługi ESTETICA E30

4 Obsługa | 4.9 Obsługa funkcji przez pulpit lekarza lub asystenta

Wskazówki

Obsługa KaVoLUX 540 LED T za pomocą funkcji obsługowych modułu zabie-
gowego nie jest możliwa. Możliwe jest jedynie włączenie i wyłączenie lampy
zabiegowej.

Lampa zabiegowa KaVoLUX 540 LED może być używana w następujących try-
bach:
▪ 20.00Światło normalne: ustawienie domyślne 5 500 K i 30 000 luksów od-

powiada jakości światła dziennego
▪ Tryb COMPOsave: umożliwia dłuższy czas obróbki kompozytów dzięki filtro-

waniu niebieskiego pasma światła (tryb kompatybilny z aktywowanymi
światłem materiałami do wypełnień).

▪ Światło wytłumione: ok. 4 000 K, odpowiada światłu halogenowej lampy za-
biegowej

▪ Tryb laserowy: rodzaj światła, który nie oddziałuje negatywnie na lasery Ka-
Vo KEY Laser III, KEY Laser 3+ oraz na KaVo DIAGNOdent

Lampa zabiegowa LED pracująca w trybie wytłumionym generuje światło
w sposób identyczny jak wytłumiona lampa halogenowa. Temperatura barwowa
wynosi ok. 4000 K, w związku z czym kompozyt może przedwcześnie się utwar-
dzić. Może to wywrzeć negatywny wpływ na trwałość wypełnienia.
Zastosowanie trybu COMPOsave zapobiega przedwczesnemu utwardzeniu się
kompozytu. W przeciwieństwie do światła wytłumionego filtrowane jest w tym
przypadku niebieskie pasmo światła. Dzięki temu w trybie COMPOsave możliwa
jest dłuższa obróbka kompozytu.

Klawiatura KaVoLUX 540 LED T

① Przycisk „Lampa zabiegowa“ ② Przycisk „Ściemnianie lampy zabie-
gowej“

③ Przycisk "Tryb/temperatura barwy"

Włączanie i wyłączanie lampy zabiegowej

Lampa zabiegowa KaVoLUX 540 LED może być używana w następujących try-
bach:

▪ Światło normalne: ustawienie domyślne 5500 K i 30 000 lx odpowiada jako-
ści światła dziennego

▪ Tryb COMPOsave: umożliwia dłuższy czas obróbki kompozytów dzięki filtro-
waniu niebieskiego pasma światła

▪ Światło wytłumione: ok. 4 000 K, odpowiada światłu halogenowej lampy za-
biegowej
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▪ Tryb laserowy: rodzaj światła, który nie oddziałuje negatywnie na lasery Ka-
Vo KEY Laser III, KEY Laser 3+ oraz na KaVo DIAGNOdent

▶ Nacisnąć przycisk „Lampa zabiegowa” na pulpicie lekarza lub asystenta.

ð Lampa zabiegowa włączy się w trybie, w którym była po raz ostatni używa-
na: lampa zabiegowa włączona, tryb COMPOsave włączony lub światło przy-
ciemnione.

▶ Ponownie nacisnąć przycisk „Lampa zabiegowa”.

ð Lampa zabiegowa zostanie wyłączona.

Za pomocą czujnika można w następujący sposób włączać i wyłączać lampę za-
biegową:

Czujnik KaVoLUX 540 LED

▶ Krótko przytrzymać dłoń przed czujnikiem lampy zabiegowej.
ð Lampa zabiegowa zostanie włączona.

▶ Ponownie krótko przytrzymać dłoń przed czujnikiem lampy zabiegowej.
ð Lampa zabiegowa zostanie wyłączona.

Ustawianie jasności

Wskazówki

Przyciskiem „Lampa zabiegowa” ustawia się pięciostopniowo maksymalną ja-
sność lampy.

▶ Nacisnąć przycisk „Lampa zabiegowa” i trzymać wciśnięty.

ð Jasność zmienia się na pięciu poziomach.

▶ Po osiągnięciu pożądanej jasności zwolnić przycisk „Oświetlenie zabiegowe”.

Przełączanie pomiędzy trybem COMPOsave a światłem
wytłumionym i normalnym

Lampa zabiegowa KaVoLUX 540 LED może być używana w następujących try-
bach:
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▪ Światło normalne: ustawienie domyślne 5500 K i 30 000 lx odpowiada jako-
ści światła dziennego

▪ Tryb COMPOsave: umożliwia dłuższy czas obróbki kompozytów dzięki filtro-
waniu niebieskiego pasma światła

▪ Światło wytłumione: ok. 4 000 K, odpowiada światłu halogenowej lampy za-
biegowej

▪ Tryb laserowy: rodzaj światła, który nie oddziałuje negatywnie na lasery Ka-
Vo KEY Laser III, KEY Laser 3+ oraz na KaVo DIAGNOdent

Lampa zabiegowa LED pracująca w trybie wytłumionym generuje światło
w sposób identyczny jak wytłumiona lampa halogenowa. Temperatura barwowa
wynosi ok. 4000 K, w związku z czym kompozyt może przedwcześnie się utwar-
dzić. Może to wywrzeć negatywny wpływ na trwałość wypełnienia.
Zastosowanie trybu COMPOsave zapobiega przedwczesnemu utwardzeniu się
kompozytu. W przeciwieństwie do światła wytłumionego filtrowane jest w tym
przypadku niebieskie pasmo światła. Dzięki temu w trybie COMPOsave możliwa
jest dłuższa obróbka kompozytu.

▶ Nacisnąć przycisk "Tryb/temperatura barwy"

ð Lampa zabiegowa przełącza się z trybu COMPOsave na światło normalne,
przyciemnione.

▶ Ponownie nacisnąć przycisk "Tryb/temperatura barwy".
ð Lampa zabiegowa przełącza się ponownie w tryb COMPOsave.
ð Tryb COMPOsave jest rozpoznawalny po żółtym odcieniu światła.

Włączanie trybu COMPOsave

Lampa zabiegowa LED pracująca w trybie wytłumionym generuje światło
w sposób identyczny jak wytłumiona lampa halogenowa. Temperatura barwowa
wynosi ok. 4000 K, w związku z czym kompozyt może przedwcześnie się utwar-
dzić. Może to wywrzeć negatywny wpływ na trwałość wypełnienia.
Zastosowanie trybu COMPOsave zapobiega przedwczesnemu utwardzeniu się
kompozytu. W przeciwieństwie do światła wytłumionego filtrowane jest w tym
przypadku niebieskie pasmo światła. Dzięki temu w trybie COMPOsave możliwa
jest dłuższa obróbka kompozytu.

Wskazówki

Przyciskiem „Przyciemnij lampę zabiegową” włącza się tryb COMPOsave.
W trybie COMPOsave lampa zabiegowa może być przyciemniana.

81 / 136



Instrukcja obsługi ESTETICA E30

4 Obsługa | 4.9 Obsługa funkcji przez pulpit lekarza lub asystenta

82 / 136

Czujnik KaVoLUX 540 LED

▶ Nacisnąć przycisk „Tłumienie lampy zabiegowej”.

lub

▶ Przytrzymać dłoń przez 2 sekundy przed czujnikiem.
ð Włącza się tryb COMPOsave lub światło wytłumione.
ð Tryb COMPOsave jest rozpoznawalny po żółtym odcieniu światła.

▶ Ponownie nacisnąć przycisk "Tłumienie lampy zabiegowej".

lub

▶ Przytrzymać dłoń przez 2 sekundy przed czujnikiem.
ð Lampa zabiegowa przełącza się ponownie w tryb normalnego światła.

Regulacja jasności przy tłumieniu

Wskazówki
Przyciskiem „Przyciemnij lampę zabiegową” można ustawić pięć stopni jasno-
ści przy przyciemnianiu.

Wskazówki
Czas na utwardzenie kompozytów zależy od jasności lub efektywnego natę-
żenia światła: wraz ze wzrostem jasności/efektywnego natężenia światła
skraca się czas obróbki. Wraz z malejącą jasnością / efektywnym natężeniem
światła wydłuża się proces obróbki kompozytu.

▶ Nacisnąć przycisk „Tłumienie lampy zabiegowej” i przytrzymać wciśnięty.

ð Jasność ustalana jest na jednym z pięciu poziomów.

▶ Po osiągnięciu pożądanej jasności zwolnić przycisk „Tłumienie lampy zabie-
gowej”.
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Regulacja temperatury barwy

Wskazówki

Przyciskiem "Tryb/temperatura barwy" można regulować temperaturę barwy
lampy zabiegowej KaVoLUX 540 LED T w trybie "Lampa zabiegowa włączona"
na pięciu poziomach. Wizualne postrzeganie zębów można dopasować lub
poprawić poprzez zmianę temperatury barwy.
4.000 do 4.500 kelwinów: podobieństwo do światła halogenowego
5.500 kelwinów: jakość światła dziennego

▶ Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Tryb/temperatura barwy"

ð Temperatura barwy zmienia się w pięciu krokach.

▶ Po ustawieniu wybranej temperatury barwy przycisk należy zwolnić.

Włączanie i wyłączanie trybu laserowego

Wskazówki

Funkcja „Tryb laserowy” dostępna jest dopiero od następującej wersji:
– lampa zabiegowa V1.2.1
Starsze wersje należy uprzednio zaktualizować.

Wskazówki

Nieprawidłowe odwzorowywanie barw: tryb laserowy posiada jedynie ograni-
czony zakres widma. W trybie laserowym nie należy zatem porównywać
barw.

W trybie laserowym wytwarzany jest inny rodzaj światła, który nie oddziałuje
negatywnie na lasery KaVo KEY Laser III, KEY Laser 3+ oraz na KaVo DIAGNO-
dent.

Czujnik KaVoLUX 540 LED

▶ Nacisnąć jednocześnie przyciski „Lampa zabiegowa” i „Tłumienie lampy za-
biegowej” na lampie zabiegowej.
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ð Tryb laserowy zostanie włączony.
ð Tryb laserowy włączony: lampa zabiegowa zaświeci przez 1 sekundę świa-

tłem zielonym, a następnie światłem białym.
lub

▶ Przytrzymać dłoń przez 3 sekundy przed czujnikiem.
ð Tryb laserowy zostanie włączony.
ð Tryb laserowy włączony: lampa zabiegowa przełączy się najpierw w tryb

COMPOsave, po czym zaświeci przez 1 sekundę światłem zielonym, a na-
stępnie światłem białym.

Obsługa przegubu 3D

▶ Przekręcić pierścień w lewo, aż zaskoczy.
ð Lampę zabiegową można przekręcać o 45° w lewo lub o 45° w prawo.

▶ Przekręcić pierścień w prawo, żeby samoczynnie wskoczył w pozycję wyj-
ściową.

ð Jeśli lampa zabiegowa zostanie przekręcona na środek (ustawienie zerowe),
automatycznie wskakuje w ustawienie środkowe.

4.9.3 Obsługa funkcji oświetlenia EDI i MAIA

▶ Nacisnąć krótko przycisk „Lampy zabiegowej”, aby włączyć lub wyłączyć
lampę zabiegową.
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4.9.4 Obsługa przeglądarki zdjęć RTG

▶ Nacisnąć przycisk „Przeglądarki zdjęć RTG”, aby włączyć lub wyłączyć prze-
glądarkę zdjęć RTG.

4.9.5 Obsługa dzwonka

▶ Nacisnąć przycisk „Dzwonka”, aby uruchomić dzwonek.

ð Przekaźnik dzwonka pozostaje aktywny, dopóki naciśnięty jest przycisk.

4.9.6 Obsługa zegara

▶ Nacisnąć krótko przycisk „Zegar”, aby uruchomić lub zatrzymać zegar.

ð Podczas pracy zegara miga dioda LED.

Ustawienie zegara
▶ Nacisnąć długo przycisk „Zegar”, aby uruchomić tryb programowania zega-

ra. Uruchomienie trybu programowania jest możliwe tylko w menu gotowo-
ści.

S1 S2 S3 S4

Przy-
cisk

Ustawienia

S1 Nastąpi zapisanie parametrów.
Tryb programowania zostanie wyłączony.

S2 Nastąpi zmiana wartości.
S3 Nastąpi zmiana wartości.
S4 Nastąpi przełączenie z funkcji licznika na funkcję zegara.
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4.10 Użycie sterownika nożnego

4.10.1 Funkcje ogólne

Przyciski nożne w sterowniku nożnym mają podwójne przyporządkowanie.
Funkcja sterownika nożnego jest zależna od tego, jaki instrument został odłożo-
ny na wspornik lub jaki został pobrany.

Patrz też:
2 Sterownik nożny

4.10.2 Pozycjonowanie fotela pacjenta sterownikiem
nożnym

Patrz też:
2 Automatyczne pozycjonowanie fotela pacjenta
2 Pozycjonowanie fotela pacjenta przyciskiem krzyżowym lub włącznikiem

krzyżowym

4.10.3 Wybór lekarza

Wymagania
Wszystkie instrumenty są odłożone.

▶ Nacisnąć i przytrzymać pedał nożny i wcisnąć dźwignię.

ð Lekarz (Lekarz 1 do 6) włączany jest przy każdym uruchomieniu dźwigni.

Liczba użytkowników może zostać ustawiona w menu użytkowników.
Domyślnie ustawionych jest dwóch użytkowników.

4.10.4 Uruchomienie i regulacja instrumentów

▶ Wyjąć instrument (np. turbinę, silnik) z uchwytu.
ð Instrument jest aktywny.

▶ Nacisnąć pedał obsługowy.

ð Zdjęty instrument pracuje przy ustawionej liczbie obrotów lub intensywno-
ści.



Instrukcja obsługi ESTETICA E30

4 Obsługa | 4.10 Użycie sterownika nożnego

▶ Zmienić prędkość obrotową lub intensywność działania za pomocą pedału
nożnego.

ð Lewa pozycja skrajna odpowiada minimalnej prędkości obrotowej/intensyw-
ności.

ð Prawa pozycja skrajna odpowiada maksymalnej prędkości obrotowej/inten-
sywności.

4.10.5 Ustawianie stanu chłodzenia
▶ Wyjąć instrument (np. turbinę, silnik) z uchwytu.
ð Instrument jest aktywny.

▶ Nacisnąć przycisk nożny „Wybór sprayu“.

ð Parametry chłodzenia zmieniane są przy każdym uruchomieniu przycisku
nożnego w następujący sposób: powietrze aerozolowe – aerozol.

ð Parametry chłodzenia wyświetlane są na pulpicie lekarza lub asysty.

4.10.6 Uruchomienie przedmuchu (opcja)

▶ Wyjąć instrument (np. turbinę, silnik) z uchwytu.
ð Instrument jest aktywny.

▶ Nacisnąć przycisk nożny „Przedmuch”.

ð Naciskać przycisk nożny tak długo, aż ze zdjętego instrumentu wydostanie
się powietrze (nie w przypadku PiezoLED).

4.10.7 Wybór lewych obrotów silnika
▶ Zdjąć silnik ze wspornika.
ð Instrument jest aktywny.

▶ Przesunąć włącznik krzyżowy w górę.

ð Kierunek obrotów silnika wybierany jest przy każdym uruchomieniu wyłącz-
nika krzyżowego: w lewo - w prawo.

ð Kierunek obrotów silnika wyświetlany jest na pulpicie lekarza.
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4.10.8 Ustawienie światła instrumentów

▶ Przesunąć wyłącznik krzyżowy w prawo. (Funkcja światła punktowego)

ð Zimne światło „wł.” (także kiedy wybrana jest opcja Zimne światło: „wył.”).

▶ Przesunąć wyłącznik krzyżowy w lewo.

ð Zmienić stan światła zimnego: „wł./wył.”.

4.10.9 Obsługa CONEXIOcom (odpłatne opcje
dodatkowe)

Nr Ustawienie
① Dźwignia

Odrzucanie zdjęcia/nagrania wideo
Krótkie naciśnięcie – wybrane zdjęcie/nagranie wideo zostaje skasowane
Długie naciśnięcie – wszystkie zdjęcia/nagrania wideo w schowku zostają skasowane

② Poprzednie zdjęcie/nagranie wideo
Wybór poprzedniego zdjęcia/nagrania wideo

③ Następne zdjęcie/nagranie wideo
Wybór następnego zdjęcia/nagrania wideo

④ Wskazanie ekranu
Liczba wyświetlanych widoków (ekran dzielony) zostanie zmniejszona:
W widoku dzielonego ekranu obraz na żywo jest zawsze wyświetlany jako ostatni.
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Nr Ustawienie
⑤ Wskazanie ekranu

Liczba wyświetlanych widoków (ekran dzielony) zostanie zwiększona:

W widoku dzielonego ekranu obraz na żywo jest zawsze wyświetlany jako ostatni.
⑥ Tryb przechwytywania

Zmiana rodzaju przechwytywania – tryb przechwytywania wideo oraz tryb przechwytywania
zdjęć

⑦ Wskazanie ekranu
Przełączanie między widokiem normalnym a pełnoekranowym

⑧ Zapis zdjęcia/nagrania wideo
Krótkie naciśnięcie – następuje hibernacja obrazu na żywo
Długie naciśnięcie – obraz na żywo zostanie bezpośrednio zapisany.
Jeśli nie został wybrany żaden pacjent, zdjęcia i filmy wideo zostaną automatycznie zapisane
pod „unassigned patient” („nieprzypisany pacjent”).

Wskazówki
Jeżeli nie jest wybrany żaden pacjent, zdjęcia pozostają w schowku i nie są
trwale zapisywane. Po wybraniu konkretnego pacjenta dane tymczasowe
w schowku zostają skasowane. Po wylogowaniu aktywnego pacjenta w opro-
gramowaniu CONEXIO (lub zalogowaniu nowego pacjenta) wyświetli się py-
tanie kontrolne, czy odrzucić lub zapisać zdjęcia zapisane w schowku. Jeżeli
zostaną one odrzucone, nie można ich już później przywrócić.

4.11 Obsługa instrumentów

Wskazówki
Montaż, obsługa i konserwacja poszczególnych instrumentów (np. turbiny,
PIEZOsoft, Satelec Mini LED itd.) opisane są w oddzielnych instrukcjach mon-
tażu, użytkowania i konserwacji.

4.11.1 Ustawienie powietrza aerozolowego i wody
aerozolowej

Śruby regulacyjne powietrza aerozolowego i wody aerozolowej są umieszczone
pod spodem stołu i odpowiadają aktualnie podłączonemu instrumentowi.

W przypadku instrumentów KaVo Midwest powietrze aerozolowe i woda aerozo-
lowa są ustawione fabrycznie w taki sposób, że dodatkowa regulacja nie jest
konieczna.

89 / 136



Instrukcja obsługi ESTETICA E30

4 Obsługa | 4.11 Obsługa instrumentów

90 / 136

3

2

1

▶ Za pomocą krótkiej śruby regulacyjnej ② przy zaworze sterowniczym usta-
wić powietrze aerozolowe.

ð Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (patrząc od do-
łu) zwiększa przepływ.

▶ Za pomocą długiej śruby regulacyjnej ① przy zaworze sterowniczym usta-
wić wodę aerozolową.

ð Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (patrząc od do-
łu) zwiększa przepływ.

Instrumenty Borden

Wskazówki

W przypadku instrumentów Borden powietrze napędowe do danego instru-
mentu powinien dostosować technik serwisu za pomocą śruby regulacyjnej
③. Ustawienia można dokonać za pomocą zestawy pomiarowego Nr mat.
0.4179807 (Nr mat. 10039374) lub manometrem testującym do instru-
mentów Borden Nr mat. 04118531.

4.11.2 Użycie węży ssących
▶ Zdjąć ślinociąg i/lub ssak z uchwytu.
ð Ślinociąg lub ssak włączają się automatycznie i wyłączają po odłożeniu do

uchwytu.

Prąd ssania ślinociągu lub ssaka można zmniejszyć lub zablokować suwakiem
zintegrowanym w prostnicach.
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▶ Przesunąć suwak do góry.
ð Suwak jest otwarty: maksymalna siła ssania.

▶ Przesunąć suwak w dół.
ð Suwak jest zamknięty: ssanie wyłączone.

Wskazówki
Jako element wyposażenia dostępne są dodatkowo złączki do ssaka oraz śli-
nociągu bez suwaka, a także do odsysania mgłyaerozolowej.

▪ Krótki uchwyt do igieł do ssaka ② (Nr mat. 0.764.5783)
▪ Długi uchwyt do igieł do ssaka ② (Nr mat. 0.764.5853)
▪ Mały uchwyt do igieł do ślinociągu ① (Nr mat. 0.764.5863)
▪ Adapter do igieł do prostnicy redukującej do 7 mm ② (Nr mat.

0.764.5873)
▪ Adapter do igieł do prostnicy redukującej do 11 mm ② (Nr mat.

0.764.5883)

Zatrzymanie próżni

 UWAGA
Ryzyko wpływu zwrotnego
Ryzyko połknięcia lub zakrztuszenia się pacjenta
▶ Blokowanie próżni należy uruchamiać tylko wtedy, kiedy igły ssące znajdują

się poza ustami pacjenta!

Wskazówki

Funkcja blokowania próżni jest dostępna w połączeniu z odsysaniem Venturi,
zewnętrznym odsysaniem na mokro i zaworem sterującym przepływem ssa-
nia.
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Podczas naciskania stopki pedału fotela odsysanie zdjętego przewodu ssania
ulega przerwaniu.

① Zatrzymanie próżni

4.11.3 Używanie prostnicy trzyfunkcyjnej

 UWAGA
Zużyte, niedokręcone lub niezamknięte na zatrzask kaniule.
Ryzyko zranienia spowodowane połknięciem kaniuli.
▶ Przed każdym zabiegiem upewnić się, że kaniula jest prawidłowo zamknięta

na zatrzask lub dokręcona i stabilnie osadzona.
▶ Używać tylko oryginalnych kaniuli firmy KaVo.

 UWAGA
Niebezpieczeństwo obrażeń w wyniku dotknięcia policzków prostnicą.
Podrażnienie śluzówki.
▶ Przekręcić kaniulę prostnicy w pozycję roboczą, w której wykluczone jest

dotknięcie śluzówki.
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Prostnica trzyfunkcyjna One

① Kaniula ② Przycisk „Woda” (zielony pierścień)
③ Przycisk „Powietrze” (niebieski pier-

ścień)
④ Prostnica z przewodem

Prostnica trzyfunkcyjna

① Przycisk powietrze (A) ② Kaniula
③ Tuleja uchwytu ④ Przycisk woda (W)
⑤ Pierścień niebieski

Wskazówki
Kaniule można obracać o 360o.

▶ Wziąć prostnicę ze wspornika.
▶ Nacisnąć przycisk „Powietrze” ① i wyregulować bezstopniowo wypływający

strumień powietrza, naciskając słabiej lub mocniej przycisk „Powietrze” ①.
lub

▶ Nacisnąć przycisk „Woda” ④ i wyregulować bezstopniowo wypływający
strumień wody, naciskając słabiej lub mocniej przycisk „Woda” ④.

lub

▶ Równocześnie nacisnąć przycisk „Powietrze” ① i przycisk „Woda” ④, żeby
wyregulować wypływający strumień aerozolu, naciskając słabiej lub mocniej
obydwa przyciski.

93 / 136



Instrukcja obsługi ESTETICA E30

4 Obsługa | 4.11 Obsługa instrumentów

94 / 136

Zdejmowanie kaniuli
▶ Trzymając prostnicę trzyfunkcyjną za korpus zaworu, odkręcić kaniulę.

4.11.4 Stosowanie PIEZOsoft/PiezoLED

 UWAGA
Końcówki instrumentów można uszkodzić przez ich stałe używanie,
upadek lub zgięcie.
Nie ma gwarancji prawidłowego funkcjonowania.
Ryzyko spowodowane złamaniem się końcówek.
▶ Skontrolować końcówki instrumentów przed każdym użyciem.

 UWAGA
Ostre krawędzie.
Ryzyko zranienia.
▶ W przypadku nieużywania załączony klucz dynamometryczny zawsze zo-

stawiać założony na końcówce.

Wskazówki
Należy przestrzegać załączonej instrukcji obsługi „PIEZOsoft/PiezoLED”.

Obsługa przez menu

Patrz też:
2 4.8.5.2 PIEZOsoft/PiezoLED, Strona 68

Obsługa za pomocą sterownika nożnego

▶ Nacisnąć pedał nożny.

ð PIEZOsoft/PiezoLED pracuje z ustawionym natężeniem.
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▶ Aby wyregulować natężenie, nacisnąć sterownik nożny i wychylić na bok.

4.12 Użycie KL703 LED w trybie ENDO (osprzęt
opcjonalny)

4.12.1 Informacje ogólne

Wskazówki
Napęd Endo można stosować wyłącznie przy silniku INTRA LUX KL 703 LED.

INTRA LUX KL 703 LED

 UWAGA
Stosowanie niedopuszczonych systemów pilnikowych.
Niedopuszczone systemy pilnikowe mogą spowodować uszkodzenia produktu
lub zranienie osób.
▶ Stosować tylko dopuszczone systemy pilnikowe NiTi o zbieżności > 2%,

które nadają się do obróbki obrotowej.
▶ Stosować tylko pilniki, których ostrość odpowiada normom DIN EN ISO

1797-1, DIN EN ISO 1797-2, DIN EN ISO 3630-1 oraz DIN EN ISO 3630-2,
o średnicy osi 2,334 do 2,35 mm.

▶ Przestrzegać zaleceń producenta (sposób pracy, prędkość obrotowa, progi
momentu obrotowego, wytrzymałość na skręcanie itd.) oraz zalecanego
sposobu użycia pilników.

 UWAGA
Zastosowanie uszkodzonych pilników.
Ryzyko zranienia pacjenta lub uszkodzenia produktu medycznego.
▶ Przed każdym leczeniem kanałowym należy ze względów bezpieczeństwa

założyć przedział ochronny.
▶ Przed każdym użyciem skontrolować pilniki pod względem ewentualnych

oznak zmęczenia materiału, deformacji lub przeciążenia, a w razie wystą-
pienia takich oznak wymienić.

 UWAGA
Nieprawidłowy współczynnik przełożenia.
Szkody spowodowane nieprawidłową prędkością obrotową/nieprawidłowym
momentem obrotowym.
▶ Stosować tylko instrumenty KaVo 1:1 20LH lub 20LP lub MASTERmatic LUX

M20 L z głowicą 1:1 INTRA LUX L68 B (Nr mat. 1.008.1834) lub głowicą
3:1 INTRA L66 B (Nr mat. 1.008.1831).
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 UWAGA
Zbyt wysoki moment obrotowy.
Ryzyko zranienia lub uszkodzenia instrumentów.
▶ Instrumenty do leczenia kanałowego stosować tylko w trybie ENDO.

Dane techniczne KL 703 LED w trybie ENDO

Wskazówki
Dane techniczne dotyczą KL703 LED w trybie ENDO.

Zakres liczby obrotów 200 do 3 200 min-1

Maksymalny moment obrotowy 2,5 Ncm

Tryb roboczy

Wskazówki
Czas pracy 30 sekund/czas pauzy 9 minut stanowi możliwe graniczne obcią-
żenie silnika (pełne obciążenie przy maksymalnej prędkości obrotowej).

W praktyce realistyczne są obciążenia impulsów trwające sekundy, a także
trwające sekundy lub minuty pauzy, przy czym maksymalny dopuszczony prąd
silnika zwykle nie jest osiągany. Odpowiada to zwykłej pracy lekarza.

4.12.2 Wywołanie trybu ENDO
▶ Wyjąć silnik Endo INTRA LUX KL 703 LED z uchwytu.
▶ Nacisnąć przycisk „Silnikowe napędy dodatkowe“.
ð Na wyświetlaczu pojawia się menu „ENDO”.

Natychmiast po odłożeniu silnika Endo INTRA LUX KL 703 LED do uchwytu na-
stępuje wyjście z trybu Endo. Tryb Endo aktywuje się automatycznie podczas
wyjmowania silnika Endo, o ile tryb Endo został wcześniej zakończony przez
odłożenie silnika Endo.

Wskazówki
Automatyczne uruchomienie nie następuje, kiedy wyjście z trybu Endo nastą-
piło przez naciśnięcie przycisku „Elektryczny napęd dodatkowy” lub kiedy tryb
Endo jeszcze nie został aktywowany od ostatniego włączenia urządzenia.
Automatyczne uruchomienie może zostać zdezaktywowane przez technika
serwisu.

Wskazówki
Zawsze kontrolować prędkość obrotową i współczynnik przenoszenia przed
użyciem endosilnika!
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S1 S2 S3 S4

Parametr Wartości
Stosunek przełożenia 1:1, 3:1
Miejsce zapisu parametrów P1,P2,P3,P4,P5,P6
Tryb momentu obrotowego TQ-Ctrl, Autoreverse, AutoRev/Forw.
Kierunek obrotów silnika P, L
Prędkość obrotowa 100 do 6000 obr./min
Moment obrotowy Przy przełożeniu 1:1: 0,15 do 2,50

Ncm
Przy przełożeniu 3:1: 0,4 do 8,0 Ncm

 UWAGA
Nieprawidłowo ustawione parametry.
Zranienie lub uszkodzenie urządzenia spowodowane nieprawidłowymi warto-
ściami.
▶ Kontrolować wszystkie wprowadzane wartości przed użyciem.

4.12.3 Ustawienie trybu momentu obrotowego
Do dyspozycji są trzy różne tryby momentu obrotowego:

▪ Autoreverse
▪ Torque Control only
▪ Autorev/Forward

▶ Nacisnąć przycisk „Up” lub „Down”, aby wybrać tryb momentu obrotowego.

ð Na wyświetlaczu pojawia się tryb momentu obrotowego, który od razu jest
stosowany.

Ustawienie trybu momentu obrotowego Torque Control
only

▶ Nacisnąć pedał nożny.

ð Silnik rozpoczyna pracę z obrotami w prawo (jeżeli nie wybrano innej opcji).

Moment obrotowy zostaje ograniczony do ustawionej wartości granicznej. Pręd-
kość obrotowa zmniejsza się zależnie od obciążenia, aż do zatrzymania.
Kierunek obrotów jest zawsze w prawo.
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Przy osiągnięciu ustawionej wartości granicznej momentu obrotowego genero-
wany jest sygnał dźwiękowy.

▶ Przesunąć do góry włącznik krzyżowy na sterowniku nożnym, aby zmienić
na lewe obroty.

Tryb momentu obrotowego Autorev / Forward

▶ Nacisnąć pedał obsługowy.

ð Silnik rozpoczyna pracę obrotami w prawo (jeżeli nie wybrano innej opcji).

Po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego rozlega się sygnał
dźwiękowy i silnik zaczyna obracać się w lewo. Po ustawionym czasie następuje
automatycznie zmiana kierunku obrotów silnika w prawo. Czas można ustawić
w menu „Opcje” (opcja 3).

Patrz też:
2 4.8.6 Menu ENDO (opcja), Strona 70

Wskazówki
Kierunek obrotu silnika można przestawiać we wszystkich trybach momentu
obrotowego za pomocą wyłącznika krzyżowego w sterowniku nożnym.

▶ Aby to zmienić, należy zwolnić pedał nożny.

▶ Nacisnąć pedał obsługowy.

ð Silnik obraca się ponownie w prawo.

4.12.4 Zmiana ustawień w menu ustawień

Patrz też:
2 Menu ENDO (opcja)
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4.12.5 Wyjście z trybu ENDO

▶ Nacisnąć przycisk „Silnikowe napędy dodatkowe“.

lub

▶ Odłożyć silnik Endo INTRA LUX KL 703 LED do uchwytu.

Wskazówki
Jeżeli moduł został przestawiony w tryb „Natychmiastowy tryb ENDO”, po
odłożeniu endosilnika do uchwytu tryb „Endo” zostaje tylko przerwany, a przy
ponownym wyjęciu endosilnika jest kontynuowany.
Funkcja ta może zostać ustawiona przez technika serwisu.

Patrz też:
2 4.12.2 Wywołanie trybu ENDO, Strona 96

4.13 Stosowanie złącza USB

 UWAGA
Energia elektryczna
Porażenie elektryczne
▶ Zewnętrzne komputery ustawiać poza otoczeniem pacjenta w odległości co

najmniej 1,5 m.
▶ W przypadku podłączenia komputera i urządzeń podłączonych do kompute-

ra przestrzegać normy IEC 60601-1 / 60950.

 UWAGA
Energia elektryczna
Porażenie elektryczne spowodowane nieprawidłowym podłączeniem systemu
niemedycznego do złącza USB urządzenia.
▶ Podczas podłączania urządzenia IT do systemu medycznego należy prze-

strzegać normy IEC 60601-1.
▶ Stosować tylko urządzenia USB bez dodatkowego zasilacza (typu „USB po-

wered”).
▶ Części użytkowe, które są podłączone do złącza USB pulpitu lekarza, muszą

być wyposażone w niezbędną izolację.
▶ Urządzenia z zasilaniem typu „USB-powered”, które nie spełniają wymogu

niezbędnej izolacji, muszą być umieszczone w taki sposób, aby wykluczyć
możliwość dotknięcia urządzenia USB przez pacjenta.

▶ Nie wolno jednocześnie dotykać pacjenta i urządzeń z zasilaniem typu „USB
powered”, które nie spełniają wymogu niezbędnej izolacji.

Moduł zabiegowy może być wyposażony w maksymalnie trzy złącza USB. Złą-
cza kamery znajdują się od spodu pulpitu lekarza (stół T), wzgl. w pulpicie leka-
rza (stół S). Do złącz USB wolno podłączać jedynie urządzenia kamery dopusz-
czone przez KaVo/dostarczone wraz z modułem.
Dolne złącze USB jest (przy odpowiednim okablowaniu) bezpośrednio połączone
z komputerem tylnej głowicy. Do złącza tego można podłączać urządzenia USB
spełniające podane powyżej wymagania. Do korzystania z podłączonych urzą-
dzeń USB może być konieczne zainstalowanie odpowiednich sterowników na
komputerze tylnej głowicy.

Przygotowanie złączy USB do eksploatacji
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▶ Aby korzystać z urządzenia USB, należy podłączyć złącze USB w skrzynce
przyłączowej modułu zabiegowego z zewnętrznym komputerem tylnej gło-
wicy. W razie potrzeby użyć jednego lub, maksymalnie, dwóch przedłużaczy
USB po 5 m (Nr mat. 1.004.6953).

▶ Urządzenia USB podłączane do pulpitu lekarza muszą spełniać standardy
USB 1.0, 1.1 lub 2.0 i mogą pobierać maksymalnie 500 mA energii elek-
trycznej.

4.14 Obsługa kamery

Patrz też:
2 Instrukcja obsługi ERGOcam One

Patrz też:
2 Instrukcja obsługi DIAGNOcam 2170 U

4.15 Obsługa na ekranie

Patrz też:
2 Instrukcja obsługi Screen One
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5 Metody przygotowywania DIN EN ISO 17664

Wskazówki
Metody przygotowania odczytać z instrukcji konserwacji.
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6 Osprzęt i zestawy

6.1 Urządzenie
Oznaczenie Opis
Wejściowy blok wodny Bez atestu DVGW.

Z filtrem wody i regulatorem ciśnienia.
Butla wody Do zasilania w wodę szklanki do płukania i instru-

mentów niezależnie od sieci wodociągowej.
Zewnętrzne odsysanie na
mokro z zaworem mi-
seczki

Prostnice z odsysaniem i zawór miseczki są odsysa-
ne centralnie.

Zewnętrzne odsysanie na
mokro z bezpośrednim
odpływem bez zaworu
miseczki

Prostnice z odsysaniem są odsysane centralnie.

Odsysanie Venturi Ślinociąg zasilany sprężonym powietrzem
Odsysanie Venturi Mgła aerozolowa zasilana sprężonym powietrzem
Lampa zabiegowa
KaVoLUX 540 LED T /
EDI / MAIA

Lampa zabiegowa.

Podstawa pod tacę Na małą tacę z instrumentami.
Bojler wody Do podgrzewania wody do kubka.
Regulator podciśnienia Regulator odsysania przy zbyt wysokim podciśnieniu

ssania.
Intensywne odkażanie,
ręczne

Intensywne odkażanie ze zwiększonym dozowaniem
Oxygenal 6

Patrz też:
2 PA ESTETICA E30

Elektryczne odłączanie
dopływu wody

Odłączanie dopływu wody pod ciśnieniem na czas
przestoju

6.2 Fotel pacjenta
Oznaczenie Opis
Podłokietnik W celu ułatwienia wchodzenia/schodzenia można

unieść podłokietniki.
Siedzisko dla dzieci Do zabiegów dla dzieci.
Trendelenburg (opcja) Przesuwanie siedziska równocześnie z oparciem

6.3 Element asystenta
Oznaczenie Opis
Satelec Mini LED i KaVo
Poly One

Światło polimeryzujące LED.

Prostnica trzyfunkcyjna
One / prostnica trzyfunk-
cyjna

Prostnica z powietrzem, wodą, bez podgrzewania
i światła zimnego.
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6.4 Pulpit lekarza
Oznaczenie Opis
Przewód powietrza in-
strumentów

Do podłączenia turbiny i SONICflex oraz wszystkich
instrumentów, które pasują do złączek Multiflex.

Przewód Borden Do instrumentów Borden (2-otworowy).
Zestaw INTRA LUX Motor
KL 703 LED

Silnik nadający się do sterylizowania ze światłem.

Zestaw INTRA LUX Motor
KL 701

Silnik nadający się do sterylizowania ze światłem.

3-funkcyjna strzykawko-
dmuchawka One/3-funk-
cyjna strzykawko-dmu-
chawka

Prostnica z powietrzem, wodą, bez podgrzewania
i światła zimnego.

PiezoLED Prostnica z oświetleniem LED do usuwania kamienia
nazębnego z zestawami końcówek Scaler.

PIEZOsoft Prostnica bez światła do usuwania kamienia nazęb-
nego z zestawami końcówek Scaler/Paro/Endo/Prep.

Przeglądarka zdjęć  1440 Montaż na wsporniku lampy.
Uchwyt tray normowany/
US/podwójny normowa-
ny

Normtray, US-Tray lub dwie tacki Norm tray (mon-
taż po lewej lub po prawej stronie pulpitu lekarza).

Sterowanie momentem
obrotowym (Endo)

Napęd do leczenia endodontycznego.

Chip blower (opcja) Ustawia preselekcję przedmuchu w instrumencie
(nie dotyczy PiezoLED i PIEZOsoft).

Komunikacja z pacjen-
tem:

▪ Screen One
▪ DIAGNOcam 2170 U
▪ ERGOcam One

Sterowanie wyświetlaniem już zarejestrowanych
i zapisanych obrazów i filmów wideo.
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7 Techniczna kontrola bezpieczeństwa - instrukcja
kontroli

7.1 Wprowadzenie

7.1.1 Wskazówki ogólne

Wskazówki
Kontrola bezpieczeństwa technicznego może być przeprowadzana wyłącznie
przez fachowców elektryków (jak zdefiniowano w IEC 61140), którzy posia-
dają odpowiednie wykształcenie w zakresie badanych urządzeń.

Wskazówki
Treść niniejszej instrukcji oraz zalecane kontrole oparte są na międzynarodo-
wej normie IEC 62353 (DIN VDE 0751-1). Norma ta obowiązuje dla kontroli
medycznych urządzeń elektrycznych lub medycznych systemów elektrycz-
nych, które odpowiadają IEC 60601-1 (DIN EN 60601-1).

Wskazówki
Żeby ocenić bezpieczeństwo medycznych urządzeń technicznych, systemów
lub części medycznych urządzeń technicznych lub systemów, należy przepro-
wadzić kontrolę bezpieczeństwa technicznego w następujących okresach:
▶ przed rozpoczęciem użytkowania
▶ przy konserwacji
▶ przy przeglądzie i konserwacji
▶ po naprawie
▶ podczas kontroli okresowej

Wskazówki
W przypadku urządzeń, które nie zostały skonstruowane zgodnie z IEC
60601-1 (DIN EN 60601-1), można stosować te wymogi z uwzględnieniem
norm bezpieczeństwa dotyczących produkcji tych urządzeń.

Wskazówki
Jeżeli z modułem zabiegowym KaVo połączone są inne urządzenia elektrycz-
ne lub system urządzeń elektrycznych kilku producentów, należy przestrze-
gać danych producenta w instrukcjach obsługi wszystkich produktów obję-
tych kontrolą bezpieczeństwa technicznego.

Wskazówki
Wyposażenie dodatkowe urządzeń ME, które może wpływać na bezpieczeń-
stwo kontrolowanego urządzenia lub wyniki pomiarów, musi zostać włączone
w kontrolę bezpieczeństwa technicznego.

Wskazówki
Wszystkie badania wyposażenia włączonego w kontrolę bezpieczeństwa tech-
nicznego muszą być udokumentowane.

Wskazówki
Dodatkowo należy przestrzegać danych producenta w instrukcjach obsługi
wszystkich produktów objętych kontrolą.
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Wskazówki
Do prowadzenia inwentarza i gromadzenia ważnych danych stałych produktu
medycznego firma KaVo oddaje do dyspozycji książkę produktu medycznego.
Książka produktu medycznego jest dostępna tylko w języku niemieckim (Nr
mat. 0.789.0480).

Wskazówki
Opisane poniżej kontrole i pomiary należy dokumentować, np. w książce pro-
duktu medycznego. Zaleca się stosowanie wzoru na końcu dokumentu.

Wskazówki
Należy przestrzegać zalecanej przez producenta kolejności środków kontroli!

7.1.2 Wskazówki dla medycznych systemów
elektrycznych

Wskazówki

System ME jest kombinacją poszczególnych urządzeń (jak podaje produ-
cent), które muszą spełniać następujące warunki:
▶ Co najmniej jedno z tych urządzeń musi być medycznym urządzeniem

elektrycznym.
▶ Urządzenia muszą być połączone połączeniem funkcyjnym lub co naj-

mniej poprzez wykorzystanie jednej listwy zasilającej.

Wskazówki

W przypadku systemów ME osoba odpowiedzialna, która złożyła system, mu-
si ustalić konieczne zalecenia i metody pomiarowe zgodnie z wymogami nor-
my IEC 60601-1 (DIN EN 60601-1).

Wskazówki

Każde urządzenie systemu ME, które posiada własne przyłącze do sieci zasi-
lania lub może być podłączone lub odłączone od sieci zasilania bez użycia na-
rzędzi, musi być kontrolowane osobno. Dodatkowo system ME musi być
sprawdzony jako całość, żeby uniknąć sytuacji, w której „starzenie się” po-
szczególnych urządzeń może prowadzić do obniżonych wartości ogólnych.

Wskazówki

System ME, który jest podłączony do sieci za pomocą listwy zasilającej, musi
być traktowany podczas kontroli jako jedno urządzenie.

Wskazówki

Jeżeli system ME lub jego część podłączona jest do sieci przez transformator
sieciowy, transformator musi być uwzględniony podczas pomiaru.
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Wskazówki

W systemach ME, w przypadku których więcej niż jedno urządzenie jest połą-
czone z innymi za pomocą łącza do transferu danych lub w inny sposób, np.
poprzez mocowania lub rury wody chłodzącej przewodzące prąd, należy
sprawdzić opór przewodu ochronnego każdego pojedynczego urządzenia.

Wskazówki

Jeżeli poszczególne urządzenia ME, które są połączone funkcyjnie w jeden
system ME, nie mogą być z przyczyn technicznych sprawdzone pojedynczo,
system ME należy sprawdzić jako całość.

7.1.3 Części kontroli bezpieczeństwa technicznego

Kontrola wizualna

Optyczna ocena produktu medycznego i wyposażenia dodatkowego pod wzglę-
dem bezpiecznego i nadającego się do użycia stanu.

Pomiary

▪ Pomiar oporu przewodów ochronnych wg IEC 62353 (DIN VDE 0751-1)
▪ Pomiar prądu upływowego urządzenia EGA wg IEC 62353 (DIN VDE

0751-1)
▪ Pomiar prądu upływowego części przeznaczonej dla użytkownika EPA wg

IEC 62353 (DIN VDE 0751-1)

Wskazówki

Pomiar oporu izolacji wg IEC 62353 (DIN VDE 0751-1) nie musi być przepro-
wadzany. Przy zastosowaniu zalecanego testera bezpieczeństwa wg IEC
62353 (DIN VDE 0751-1) załącznik C kontrola ta zostaje wykonana w ra-
mach pomiaru prądu upływowego!

Testowanie urządzenia

Badanie działania produktu medycznego oraz wszystkich wyłączników bezpie-
czeństwa z uwzględnieniem dokumentacji towarzyszącej/instrukcji obsługi.

7.1.4 Okresy kontroli
▪ Okres kontroli urządzeń wg typu II a co 2 lata

7.1.5 Wskazówki odnośnie do metod kontroli wg IEC
62353
▪ Klasa ochronna 1
▪ Typ BF
▪ Urządzenie podłączone na stałe/wartość graniczna SL < 0,3 Ω
▪ Pomiar wg EGA/wartość graniczna < 10 mA*
▪ Pomiar wg EPA/wartość graniczna < 5 mA
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*Wartość graniczna EGA odpowiada, przy uwzględnieniu uwagi 2 z tabeli 2,
wartości z IEC 60601 (DIN EN 60601).

7.1.6 Wskazówki dla kontroli okresowej

Wskazówki

Wartości ustalone podczas tych kontroli muszą być udokumentowane i oce-
nione wraz z metodą pomiarową. Wartości pomiarowe nie mogą przekraczać
wartości zalecanych.

Wskazówki

Jeżeli wartości pomiarowe znajdują się do 10% poniżej wartości granicznych,
należy przeprowadzić porównanie z wcześniejszymi pomiarami. W przypadku
stwierdzonego pogorszenia wartości należy skrócić okresy kontroli!

7.2 Instrukcje dla kontroli bezpieczeństwa technicznego

7.2.1 Przygotowanie urządzenia

 OSTRZEŻENIE
Prąd elektryczny.
Ryzyko śmierci lub odniesienia obrażeń spowodowanych porażeniem prądem
elektrycznym.
▶ Przy pracach konserwacyjnych wyjąć wtyczkę sieciową lub oddzielić urzą-

dzenie na wszystkich biegunach od sieci i pozbawić prądu!
▶ Po przebudowie przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa elektrotechniczne-

go wg IEC 62353 (DIN VDE 0751-1).

▶ Przed pracami konserwacyjnymi wyłączyć główny włącznik.

▶ Podnieść siedzisko na brzegu do ułożenia stóp ① i zdjąć z fotela.
▶ Wyjąć dwie śruby ② z osłony skrzynki przyłączowej.

107 / 136



Instrukcja obsługi ESTETICA E30

7 Techniczna kontrola bezpieczeństwa - instrukcja kontroli | 7.2 Instrukcje dla kontroli bezpieczeństwa techniczne-
go

108 / 136

▶ Zdjąć pokrywę w kierunku do góry.

7.2.2 Kontrola wzrokowa (inspekcja przez oględziny)
Najpierw należy sprawdzić następujące punkty:

▪ Czy wyposażenie urządzenia ME lub systemu ME zostało zmienione od
ostatniej kontroli?

▪ Czy zmiana została udokumentowana i odebrana (protokół kontroli, KBT)?
▪ Czy widać oznaki niewystarczającego bezpieczeństwa?

Kontrola dostępnych z zewnątrz zabezpieczeń w
odniesieniu do ich danych znamionowych.

▶ Sprawdzić, czy główny bezpiecznik na głównym włączniku ② modułu zabie-
gowego odpowiada podanym danym znamionowym ①.

Kontrola wzrokowa i ocena produktu medycznego oraz
wyposażenia

Poniższa lista jest przykładowa i nie stanowi podstaw do roszczeń związanych
z jej kompletnością.
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Poniższe punkty muszą zostać skontrolowane:
▪ Stabilność ustawienia urządzenia
▪ Brak uszkodzeń elementów osłony i obudowy (pęknięcia, złamania)
▪ Działanie systemów nośnych od strony lekarza i asystenta, lampy zabiego-

wej i wyświetlacza (hamulce, regulacja wysokości itd.)
▪ Stan przewodów giętkich i zasysających
▪ Stan wszystkich dobudowanych części użytkowych
▪ Stan klawiatur foliowych
▪ Stan gwintów do mocowania końcówek na prostnicy skalera ultradźwięko-

wego
▪ Stan lampy zabiegowej
▪ Szczelność korpusu urządzenia
▪ Stan miejscowego przyłącza do sieci
▪ Stan przyłączy powietrza i wody
▪ Brak uszkodzeń wziernika i obudowy kamery ERGOcam
▪ Nie przekraczać daty ważności zastosowanej butli wody

Kontrola oznaczeń bezpieczeństwa pod względem
czytelności i kompletności

▶ Sprawdzić, czy dostępne są wszystkie oznaczenia bezpieczeństwa (tabliczki
i napisy) i czy są one czytelne.

▶ Sprawdzić, czy tabliczka znamionowa i tabliczka z numerem seryjnym są
zamocowane i czytelne.

Tabliczka znamionowa ESTETICA E30 i fotela
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2

1

Miejsce umieszczenia tabliczki znamionowej oraz tabliczki z numerem seryjnym

① Tabliczka z numerem seryjnym fo-
tela

② Tabliczka znamionowa

E30 TM

E30 S

Miejsca umieszczenia: tabliczka z numerem seryjnym, oznaczenie BF

Kontrola dostępności koniecznej dokumentacji

▶ Sprawdzić, czy w gabinecie dostępne są wymagane instrukcje obsługi oraz
instrukcje konserwacji.
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Wskazówki

Zastrzeżenia stwierdzone przy kontroli wzrokowej należy wprowadzić do pro-
tokołu kontroli. Należy ocenić, czy chodzi o wady, które mają wpływ na bez-
pieczne działanie modułu zabiegowego. Jeżeli stwierdzone zastrzeżenia sta-
nowią zagrożenie bezpieczeństwa i nie mogą zostać bezpośrednio usunięte,
moduł zabiegowy należy wyłączyć z użycia do momentu przywrócenia bez-
piecznego stanu.

7.2.3 Pomiary

 OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo dla osób spowodowane brakiem należytej staran-
ności przy kontroli.

▶ Przed podłączeniem modułu zabiegowego do testera należy go najpierw
odłączyć od sieci po stronie miejscowego zabezpieczenia.

▶ Wszystkie kontrole należy przeprowadzić tak, żeby nie powstało zagrożenie
dla personelu kontrolującego, pacjentów i innych osób.

Wskazówki
Tester bezpieczeństwa musi spełniać wymogi opisane w normie IEC 62353
(DIN VDE 0751-1), w załączniku C.

Wskazówki
Jeśli nie określono inaczej, wszystkie wartości napięcia i prądu są wartościami
efektywnymi napięcia zmiennego, stałego lub mieszanego lub prądu zmien-
nego, stałego lub mieszanego.

Wskazówki
Kable i przewody, np. przewody przyłączeniowe, pomiarowe i łącza danych,
muszą być tak rozmieszczone, żeby ich wpływ na pomiar był ograniczony do
miminum.

Wskazówki
Przewody połączeniowe, jak przewody do przesyłu danych i uziemienia, mo-
gą zastąpić połączenia przewodów ochronnych. Tego rodzaju dodatkowe,
jednak niezamierzone połączenia przewodów ochronnych mogą prowadzić do
błędnych pomiarów.

Wskazówki

Jako pomoce pomiarowe można zamówić następujące środki: przewód po-
miarowy KaVo (Nr mat. 0.411.8811)
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Zastosowanie przewodu pomiarowego ① sprawia, że moduł zabiegowy jest od-
dzielony od miejscowej sieci i umożliwia podłączenie testera bezpieczeństwa do
modułu. Tym samym miejscowy przewód przyłączeniowy L & N na płytce wej-
ściowej sieci nie musi być odłączony. Kabel adaptera ② jest dostarczany z prze-
wodem pomiarowym KaVo i jest używany do starszych modułów zabiegowych,
które nie posiadają wtyczki X2.

Podłączanie testera bezpieczeństwa przewodami
pomiarowymi KaVo do modułu zabiegowego

▶ Wyjąć wtyczkę X2 z jednostki sterującej i połączyć z odpowiednią wtyczką
X2 przewodu pomiarowego KaVo (Nr mat. 0.411.8811).

▶ Drugą wtyczkę X2 przewodu pomiarowego KaVo podpiąć do jednostki ste-
rującej (X2).

▶ Włożyć wtyczkę ze stykiem uziemiającym przewodu pomiarowego KaVo do
testera bezpieczeństwa.
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Podłączanie testera bezpieczeństwa do modułu
zabiegowego bez przewodu pomiarowego KaVo.

1

① Zacisk przewodu ochronnego (PE)

▶ L + N lokalnego przewodu sieciowego odłączyć od napięcia.
▶ Odłączyć L + N od zacisku X8.L Mains (przyłącze sieciowe) i X8.N Mains

(przyłącze sieciowe).
▶ Podłączyć tester bezpośrednio do zacisku X8.L Mains (przyłącze sieciowe)

i X8.N Mains (przyłącze sieciowe) oraz zacisku przewodu ochronnego (PE).

Wskazówki

Podczas pomiarów przełącznik główny urządzenia ME/systemu ME musi być
włączony.

Podłączanie części użytkowych [AP] do testera
bezpieczeństwa:

▶ ① do ③ połączyć z testerem bezpieczeństwa.
▶ Podłączyć tester bezpieczeństwa do dodatkowych punktów pomiarowych AP

X.

Wskazówki

W przypadku wyposażenia dodatkowego muszą zostać uwzględnione dodat-
kowe punkty pomiarowe AP X, np. urządzenia dodatkowe, takie jak skaler ul-
tradźwiękowy PIEZO itp.
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Patrz też:
2 8 Załącznik – dodatkowe punkty pomiarowe, Strona 124

Podłączanie odsłoniętych, przewodzących części [ACP]
za pomocą PE

ACP = accesible conductive parts

ACP

ACP

Wskazówki

Dodatkowe punkty pomiarowe ACP X muszą być uwzględnione przy wyposa-
żeniu dodatkowym.

Patrz też:
2 8 Załącznik – dodatkowe punkty pomiarowe, Strona 124

ACPs na module zabiegowym
Do modułów zabiegowych ESTETICA E30 podczas pomiarów nie trzeba podłą-
czać części przewodzących (ACP) przewodem ochronnym (PE), ponieważ
wszystkie istotne części są podłączone przewodem ochronnym (PE) fabrycznie
i są objęte kontrolą.
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ACP w lampach zabiegowych
Do lamp zabiegowych podczas pomiarów nie trzeba podłączać części przewo-
dzących (ACP) przewodem ochronnym (PE), ponieważ wszystkie istotne części
są podłączone przewodem ochronnym (PE) fabrycznie i są objęte kontrolą.

Pomiar rezystancji przewodów ochronnych [SL]

Wartość graniczna < 0,3 Ω (wartość maksymalna!)

Wskazówki

Należy zapewnić niezawodność przewodów przyłączeniowych, w szczególno-
ści przewodu ochronnego. Ponieważ jest ułożony na stałe, ocena może nastą-
pić tylko poprzez kontrolę wzrokową. W przypadku stwierdzonych uszkodzeń
należy postępować zgodnie z informacjami podanymi w ogólnych wskazów-
kach.

Wskazówki

Przy tym pomiarze należy uwzględnić opór połączeń przewodów ochronnych
sieci zasilającej.

Wskazówki

Jeśli dotyczy: wszystkie zdejmowane przewody przyłączeniowe, które są w
gotowości do użycia, należy uwzględnić i zmierzyć dany SL.

Pomiar przewodu ochronnego

Opór przewodu ochronnego musi zostać zmierzony na następujących częściach
urządzenia:
▪ Moduł zabiegowy
▪ Lampa zabiegowa
▪ Wyposażenie dodatkowe

Wskazówki

Należy uwzględnić dodatkowe punkty pomiarowe SL X w przypadku wyposa-
żenia dodatkowego, np. przyłącza urządzeń dodatkowych, moduł kamery
systemu multimedialnego itp.
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Patrz też:
2 8 Załącznik – dodatkowe punkty pomiarowe, Strona 124

Sprawdzanie modułu zabiegowego za pomocą końcówki
pomiarowej

Punkty pomiarowe podstawy urządzenia

① Okolica zacisku przewodu ochron-
nego

② Blaszka podtrzymująca głównego
wyłącznika

③ Płyta podstawy kolumny ④ Górna część fotela
⑤ Podstawa sterownika nożnego

(spód)

▶ Przesunąć pokrywę ① w kierunku do góry.
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Punkty pomiarowe fotela pacjenta Standard

▶ Sprawdzić stabilne osadzenie śruby PE ②.
▶ Wyczuć śrubę ② kocówką pomiarową.

① Pulpit lekarza S: położenie monta-
żowe wspornik tray

② Pulpit lekarza TM: położenie monta-
żowe wspornik tray

① Pulpit asystenta: śruba mocująca
od dołu pulpit asystenta
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Sprawdzanie lampy zabiegowej za pomocą końcówki
pomiarowej

Lampa zabiegowa KaVoLUX 540 LED T

① Śruba mocująca uchwytu przy zdję-
tej obudowie

Lampa zabiegowa EDI/MAIA
W lampach zabiegowych EDI i MAIA nie trzeba kontrolować punktów pomiaro-
wych.

Pomiar rezystancji przewodów ochronnych urządzeń
dodatkowych

Patrz też:
2 8 Załącznik – dodatkowe punkty pomiarowe, Strona 124

Pomiar prądu upływowego urządzeń zamiennych

Wartość graniczna < 10 mA (wartość maksymalna!)

ACP

Klasa ochronna 1
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 OSTRZEŻENIE
Prąd elektryczny.
Ryzyko śmierci lub odniesienia obrażeń spowodowanych porażeniem prądem
elektrycznym.
▶ Pomiary prądu upływowego w przypadku urządzeń o klasie ochrony I nale-

ży przeprowadzić po skontrolowaniu przewodu ochronnego.

 OSTRZEŻENIE
Prąd elektryczny.
Ryzyko śmierci lub odniesienia obrażeń spowodowanych porażeniem prądem
elektrycznym.
▶ Przed podłączeniem modułu zabiegowego do testera należy najpierw odłą-

czyć moduł zabiegowy od sieci po stronie miejscowego zabezpieczenia.

Pomiar zastępczego prądu upływowego pacjenta

Wartość graniczna < 5 mA (wartość maksymalna)

ACP

Klasa ochronna 1

 OSTRZEŻENIE
Prąd elektryczny.
Ryzyko śmierci lub odniesienia obrażeń spowodowanych porażeniem prądem
elektrycznym.
▶ Pomiary prądu upływowego w przypadku urządzeń o klasie ochrony I nale-

ży przeprowadzić po skontrolowaniu przewodu ochronnego.

 OSTRZEŻENIE
Prąd elektryczny.
Ryzyko śmierci lub odniesienia obrażeń spowodowanych porażeniem prądem
elektrycznym.
▶ Przed podłączeniem modułu zabiegowego do testera należy najpierw odłą-

czyć moduł zabiegowy od sieci po stronie miejscowego zabezpieczenia.

Wskazówki

Przy kontroli urządzeń ME z wieloma częściami użytkowymi należy je podłą-
czać kolejno. Wyniki pomiarów należy ocenić, uwzględniając wartości gra-
niczne. Części użytkowe, które nie są przeznaczone do pomiaru, pozostają
otwarte.
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Wskazówki

Dodatkowy pomiar prądu upływowego części użytkowych typu B musi być
przeprowadzany tylko wówczas, gdy wymaga tego producent (patrz doku-
mentacja towarzysząca).

Wskazówki

Części użytkowe typu B nie wymagają zazwyczaj osobnych pomiarów. Części
użytkowe podłącza się do obudowy (patrz rysunek) i rejestruje przy pomia-
rach prądu upływowego obudowy, przy czym obowiązują te same wartości
dopuszczalne.

7.2.4 Testowanie urządzeń
W przypadku wszystkich testów urządzeń muszą zostać spełnione następujące
warunki:

▪ Funkcje podstawowe modułu zabiegowego muszą być zagwarantowane.
▪ Moduł zabiegowy musi się znajdować w stanie nadającym się do użycia.
▪ Nie mogą występować żadne nieregularności, odgłosy, zużycie itd.

Poniższa lista jest przykładowa i nie stanowi podstaw do roszczeń związanych z
jej kompletnością.
▪ Testowanie wyłączników bezpieczeństwa (zobacz rysunek poniżej)
▪ Działanie głównego włącznika urządzenia
▪ Działanie wyświetlacza
▪ Kontrola działania włącznika na podstawce pulpitu lekarza i asystenta
▪ Sprawdzenie działania prostnicy 3-funkcyjnej – osadzenie kaniuli
▪ Sprawdzenie działania lampy zabiegowej
▪ Sprawdzenie działania przewodów odsysających
▪ Sprawdzenie działania sterownika nożnego
▪ Działanie fotela:

- Przesuwanie wszystkich osi
- Kontrola wyłącznika krańcowego

▪ Sprawdzenie działania ...
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5

Nr
poz.

Uruchomiony układ
odłączania awaryj-
nego

Diody LED na pulpi-
cie asysty

Diody LED na pulpi-
cie lekarza

① Pałąk na sterowniku
nożnym

② Pulpit asystenta

③ Oparcie

④ Pedał modułu obsługo-
wego

⑤ Siedzisko
Do przebudowy na
stronę prawą/lewą
przy zdjętym siedzisku
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7.2.5 Ocena i dokumentacja

Wskazówki
Wszystkie przeprowadzone kontrole muszą być wyczerpująco udo-
kumentowane. Dokumenty muszą zawierać co najmniej następujące
informacje:

▶ nazwa jednostki kontrolującej
▶ nazwisko kontrolującego
▶ nazwa kontrolowanego urządzenia (np. typ, numer seryjny)
▶ kontrole i pomiary
▶ dane, rodzaj i wynik pomiaru kontroli wzrokowych
▶ dane, rodzaj i wynik pomiarów
▶ dane, rodzaj i wynik pomiarów kontroli urządzeń
▶ środki pomiarowe/kontrolne z numerem seryjnym/kontrolnym i okresem

kalibracji
▶ ocena końcowa
▶ data i podpis kontrolującego

Na końcu rozdziału KBT znajduje się wzór raportu z kontroli do skopiowania.
KaVo zaleca stosowanie tego wzoru.

Wskazówki
Po kontroli, naprawie lub dokonaniu ustawień należy sprawdzić, czy urządze-
nie ME lub system ME zostały przywrócone do stanu koniecznego do użytko-
wania zgodnie z przeznaczeniem przed jego zastosowaniem.

Wskazówki
Jeżeli bezpieczeństwo kontrolowanego urządzenia ME lub systemu
ME nie jest zapewnione, np. kontrole nie zakończyły się pozytywnym
wynikiem, urządzenie ME lub system ME muszą zostać odpowiednio
oznaczone, a ryzyko związane z urządzeniem lub systemem musi być
zgłoszone ODPOWIEDZIALNEJ ORGANIZACJI (z reguły użytkowniko-
wi). Środki te nie są wymagane, jeżeli ustalono przyczynę awarii
i mogła ona zostać usunięta. Błąd musi być jednak ujęty w protokole.
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8 Załącznik - dodatkowe punkty pomiarowe

Wskazówki

Odnośnie do wyposażenia dodatkowego, które nie zostało tu wymienione,
należy przestrzegać zaleceń z instrukcji obsługi wyposażenia. Przykład: ER-
GOcam 5.

8.1 Dodatkowe punkty kontroli SL X przy pomiarach
przewodu ochronnego

Przyłączanie urządzeń obcych

▶ Przymocować ostrze testowe na środkowym styku ①.
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Zestaw adaptera sufitowego lampy zabiegowej

2

3

① Płyta podstawy adaptera sufitowego② Okolica przyłącza przewodu ochron-
nego

③ Okolica zacisku przewodu ochron-
nego

Sprawdzanie monitora za pomocą ostrza pomiarowego

▶ Określić punkt pomiarowy ① za pomocą ostrza testowego.
lub
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▶ Określić punkt pomiarowy ② po zdjęciu osłony wyświetlacza.

8.2 Dodatkowe punkty pomiarowe AP X do pomiaru
EGA/EPA

Sprawdzenie skalera ultradźwiękowego PIEZO za
pomocą ostrza pomiarowego

1

Przykładowe przedstawienie punktu pomiarowego na skalerze ultradźwiękowym PiezoLED

① Ostrze pomiarowe na końcówce
skalera ultradźwiękowego znajdują-
cego się w prostnicy skalera
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9 Usuwanie usterek

Wskazówki
W przypadku usterek poszczególnych instrumentów (np. turbina, silnik, ka-
mera, Satelec Mini LED itp.) należy stosować się do osobnych instrukcji użyt-
kowania i konserwacji.

Awaria Przyczyna Postępowanie

Nic nie działa. Wyłącznik główny wyłą-
czony.

▶ Włączyć wyłącznik główny.

Główny bezpiecznik
przerwał obwód prądo-
wy.

▶ Odłączyć urządzenie od sieci.
▶ Sprawdzić bezpiecznik główny i w razie potrze-

by wymienić.
Bezpiecznik główny znajduje się obok wyłącz-
nika głównego.

▶ W tym celu otworzyć śrubokrętem zamknięcie
bagnetowe i wymienić bezpiecznik czuły
(T 6,3 H Nr mat. 0.223.2783).

▶ Następnie zamknąć śrubokrętem zamknięcie
bagnetowe.

Fotel pacjenta nie rusza
się.

Uaktywniony układ wy-
łączenia bezpieczeń-
stwa.
(Miga dioda LED na
pulpicie obsługi).

▶ Sprawdzić układ wyłączania bezpieczeństwa
i usunąć przyczynę wyłączenia.

Wyświetlacz bez wska-
zania.

Błąd bus/sprzętowy. ▶ Urządzenie wyłączyć i ponownie włączyć.
▶ Jeśli problem nadal występuje, skontaktować

się z technikiem serwisu.

Panel operatorski nie
działa.

Błąd bus/sprzętowy. ▶ Urządzenie wyłączyć i ponownie włączyć.
▶ Jeśli problem nadal występuje, skontaktować

się z technikiem serwisu.

Turbina pracuje bardzo
głośno.

Wirnik turbiny jest
uszkodzony.

▶ Wymienić wirnik turbiny.
Przestrzegać instrukcji obsługi turbiny.

Satelec Mini LED/KaVo
Poly One nie działa.

Patrz też: Instrukcja
obsługi Satelec Mini
LED/KaVo Poly One

Brak zimnego światła
na instrumentach.

Światło zimne nie jest
wybrane wstępnie.

▶ Wybrać wstępnie światło zimne.

Lampa ciśnieniowa lub
dioda Multi LED na in-
strumencie jest uszko-
dzona.

▶ Wymienić lampę ciśnieniową lub diodę Multi
LED.
Patrz też: Instrukcja obsługi instrumentu

Patrz też:
2 Instrukcja obsługi instrumentu
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Awaria Przyczyna Postępowanie

Brak aerozolu na in-
strumentach.

Nie wybrano wstępnie
aerozolu.

▶ Wybrać wstępnie aerozol.
Sprawdzić ustawienia na dławikach zaworów
pulpitu lekarza.

Pierścień do regulacji
aerozolu przy instru-
mentach zamknięty.
Dławik aerozolu Ws20
na zaworze sterującym
jest zamknięty.

▶ Otworzyć pierścień do regulacji aerozolu przy
instrumentach.
Sprawdzić ustawienia na dławikach zaworów
pulpitu lekarza.

Zawór główny w gabi-
necie zamknięty.

▶ Otworzyć główny zawór.

Sprężarka nie jest włą-
czona.

▶ Włączyć sprężarkę.

Brak wody w szklance
do płukania i w splu-
waczce

Butla wodna jest pusta. ▶ Napełnić butlę wodną.

Brak powietrza w mo-
dule zabiegowym.

▶ Włączyć sprężarkę.

Za mało aerozolu na in-
strumentach.

Dysze aerozolu są za-
brudzone/zakamienio-
ne.

▶ Oczyścić dysze aerozolu zgodnie z załączoną
instrukcją obsługi instrumentów.

Nieszczelność instru-
mentów.

Pierścienie uszczelnia-
jące na MULTIflex,
złączce silnika, tulei
uchwytu lub kaniuli
prostnicy trzyfunkcyj-
nej są uszkodzone.

▶ Wymienić pierścienie uszczelniające.

PiezoLED lub PIEZOsoft
nie działa.

PiezoLED lub PIEZOsoft
nie drga.

▶ Patrz też: Instrukcja obsługi PIEZOsoft/Piezo-
LED

Węże ssące nie zasysa-
ją.

Suwaki na elementach
stożkowych węży ssą-
cych są zamknięte.

▶ Przesunąć suwaki.

Sitka w łączniku ssą-
cym są zatkane.

▶ Wymienić sita.

Pedał modułu obsługo-
wego „Vacu-Stop” jest
naciśnięty.

▶ Zwolnić pedał modułu obsługowego.

Urządzenie ssące nie
działa.

▶ Włączyć urządzenie ssące.
▶ Sprawdzić bezpiecznik urządzenia ssącego.

Woda w filtrze powie-
trza powrotnego.

Pierścienie uszczelnia-
jące złączki MULTIflex
są uszkodzone.

▶ Wymienić wszystkie pierścienie uszczelniające
złączki MULTIflex.
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Awaria Przyczyna Postępowanie

Nie można włączyć
lampy zabiegowej.

Włącznik na głowicy
lampy nie jest włączo-
ny.

▶ Włączyć włącznik.

ERGOcam/DIAGNOcam
nie działa.

Komputer PC jest wyłą-
czony.

▶ Włączyć komputer PC.

Długość przewodu USB
jest przekroczona.

▶ Zagwarantować, aby nie została przekroczona
długość przewodu, wynosząca 10 m (2 x 5 m
przy urządzeniu pasywnym z repeaterem).

Brak przesyłania da-
nych do menu Multime-
dia jednostki.

Brak połączenia Ether-
net między modułem
stomatologicznym
a siecią gabinetu lub
połączenie jest wadli-
we.

▶ Powiadomić administratora sieci.

Obraz kamery przed-
stawia tylko obrazy w
kolorze czarno-białym.

Zakłócenia elektryczne
lub elektromagnetyczne
przez inne urządzenia.

▶ Ponownie uruchomić CONEXIO.

Obraz kamery zostaje
zamrożony bez naci-
skania przycisku wy-
zwalającego lub ste-
rownika nożnego. Ob-
raz kamery nie wraca
do trybu obrazu na ży-
wo.

Zakłócenia elektryczne
lub elektromagnetyczne
przez inne urządzenia.

▶ Odłożyć kamerę z powrotem na podstawkę,
a następnie ponownie wyjąć.

Obraz kamery zostaje
zamrożony bez naci-
skania przycisku wy-
zwalającego lub ste-
rownika nożnego. Po-
nowne wyjęcie kamery
nie rozwiązało proble-
mu.

Zakłócenia elektryczne
lub elektromagnetyczne
przez inne urządzenia.

▶ Ponownie uruchomić oprogramowanie.

Obraz kamery zostaje
zamrożony bez naci-
skania przycisku wy-
zwalającego lub ste-
rownika nożnego. Moni-
tor wyłącza się.

Zakłócenia elektryczne
lub elektromagnetyczne
przez inne urządzenia.

▶ Ponownie uruchomić moduł zabiegowy oraz
komputer CONEXIO.

Rozbrzmi sygnał o cy-
klu sekundowym.

Przełącznik wycieku
wody wykrył wyciek.

▶ Usunąć wodę z korpusu urządzenia. W razie
potrzeby zlecić usunięcie przecieku technikowi.
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10 Dane dotyczące kompatybilności
elektromagnetycznej zgodnie z EN 60601-1-2

10.1 Emisja fal elektromagnetycznych

Moduł zabiegowy ESTETICA E30 jest przeznaczony do zastosowania w otocze-
niu zgodnie z opisem poniżej. Klient lub użytkownik ESTETICA E30 powinien za-
pewnić, aby moduł był użytkowany w takim otoczeniu.

Pomiary emisji zakłóceń Zgodność Otoczenie elektromagnetycz-
ne –
wytyczne

Emisja wysokiej częstotliwości
zgodnie z CISPR 11

Grupa 1 Urządzenie ESTETICA E30 wyko-
rzystuje energię wysokiej często-
tliwości wyłącznie do wewnętrz-
nego funkcjonowania. Z tego
względu jego emisja wysokiej
częstotliwości jest bardzo niska i
nie jest prawdopodobne, aby
urządzenie zakłócało sąsiednie
urządzenia elektroniczne.

Emisja wysokiej częstotliwości
zgodnie z CISPR 11

Klasa B Urządzenie ESTETICA E30 nadaje
się do zastosowania we wszyst-
kich pomieszczeniach zarówno in-
stytucjonalnych, jak i mieszkal-
nych oraz takich, które podłączo-
ne są bezpośrednio do publicznej
sieci zasilania, zasilającej również
budynki, które służą do celów
mieszkalnych.

Emisja drgań harmonicznych
zgodnie z EN 61000-3-2

Klasa A Urządzenie ESTETICA E30 nadaje
się do zastosowania we wszyst-
kich pomieszczeniach zarówno in-
stytucjonalnych, jak i mieszkal-
nych oraz takich, które podłączo-
ne są bezpośrednio do publicznej
sieci zasilania, zasilającej również
budynki, które służą do celów
mieszkalnych.

Emisja wahań napięcia/migotania
światła zgodnie z EN 61000-3-3

jest zgodna Urządzenie ESTETICA E30 nadaje
się do zastosowania we wszyst-
kich pomieszczeniach zarówno in-
stytucjonalnych, jak i mieszkal-
nych oraz takich, które podłączo-
ne są bezpośrednio do publicznej
sieci zasilania, zasilającej również
budynki, które służą do celów
mieszkalnych.

10.2 Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne

Moduł zabiegowy ESTETICA E30 jest przeznaczony do zastosowania w otocze-
niu zgodnie z opisem poniżej. Klient lub użytkownik ESTETICA E30 powinien za-
pewnić, aby moduł był użytkowany w takim otoczeniu.



Instrukcja obsługi ESTETICA E30

10 Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z EN 60601-1-2 | 10.3 Zalecane odstępy ochron-
ne między przenośnymi i mobilnymi urządzeniami komunikacyjnymi w.cz. i urządzeniem zabiegowym

Kontrole odporności
na zakłócenia

Poziom kontrolny EN
60601

Poziom zgodności Otoczenie elektroma-
gnetyczne – wytyczne

Rozładowanie elektrycz-
ności statycznej (ESD)
zgodnie z EN 61000-4-2

Wyładowanie stykowe
±6 kV
Przerwa powietrzna ±8
kV

Wyładowanie stykowe
±2/4/6 kV
Przerwa powietrzna
±2/4/8 kV

Podłogi powinny być wy-
konane z drewna lub be-
tonu bądź pokryte płyt-
kami ceramicznymi. Je-
żeli podłoga pokryta jest
materiałem syntetycz-
nym, to względna wil-
gotność powietrza musi
wynosić minimum 30%.

Szybkie przejściowe war-
tości zakłóceniowe/bur-
sts wg EN 61000-4-4

±2 kV dla przewodów
sieciowych
±1 kV dla przewodów
wejściowych i wyjścio-
wych

±2 kV dla przewodów
sieciowych

Jakość napięcia zasilają-
cego powinna odpowia-
dać typowemu otoczeniu
dla instytucji lub szpitali.

Napięcie udarowe (sur-
ges) wg EN 61000-4-5

Napięcie przeciwzwrotne
±1 kV
Napięcie równoległe ±2
kV

Napięcie przeciwzwrotne
±1 kV
Napięcie równoległe ±2
kV

Jakość napięcia zasilają-
cego powinna odpowia-
dać typowemu otoczeniu
dla instytucji lub szpitali.

Przepięcia łączeniowe,
krótkotrwałe przerwy i
wahania napięcia zasila-
jącego wg EN
61000-4-11

< 5% UT

(przepięcie > 95%)
na ½ okresu
40% UT

(przepięcie 60%)
dla 5 okresów
70% UT

(przepięcie 30%)
dla 25 okresów
< 5% UT

(przepięcie > 95%)
na 5 s
(250 okresów)

< 5% UT

(przepięcie > 95%)
na ½ okresu
40% UT

(przepięcie 60%)
dla 5 okresów
70% UT

(przepięcie 30%)
dla 25 okresów
< 5% UT

(przepięcie > 95%)
na 5 s
(250 okresów)

Jakość napięcia zasilają-
cego powinna być zgod-
na z wytycznymi dla in-
stytucji lub szpitali. Jeżeli
użytkownik ESTETICA
E30 żąda kontynuacji
funkcji, także po wystą-
pieniu przerwy w zasila-
niu, zaleca się, żeby ko-
rzystał on z zasilania ES-
TETICA E30 bezprzerwo-
wego lub z akumulatora.

Pole elektromagnetyczne
sieci zasilającej (50/60
Hz) wg EN 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Pola elektromagnetyczne
przy częstotliwości sie-
ciowej powinny odpowia-
dać typowemu otoczeniu
dla instytucji lub szpitali.

Uwaga: UT jest zmiennym napięciem sieciowym przed zastosowaniem poziomu
kontrolnego.

10.3 Zalecane odstępy ochronne między przenośnymi i
mobilnymi urządzeniami komunikacyjnymi w.cz. i
urządzeniem zabiegowym

Urządzenie ESTETICA E30 przeznaczone jest do zastosowania w otoczeniu elek-
tromagnetycznym, w którym kontrolowane są wielkości HF. Klient lub użytkow-
nik ESTETICA E30 może sam przyczynić się do uniknięcia zakłóceń elektroma-
gnetycznych, przez zachowanie odległości minimalnej między przenośnymi i
mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi HF (nadajnikami) i ESTETICA
E30 zależnie od mocy wyjściowej urządzenia komunikacyjnego, zgodnie z opi-
sem poniżej.
Odstęp bezpieczeństwa w zależności od częstotliwości nadawania:
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Moc znamionowa na-
dajnika w W

150 kHz do 80 MHz
d = 1,17 P  m

80 MHz do 800 MHz
d = 1,17 P  m

800 MHz do 2,5 GHz
d = 2,33 P  m

0,01 0,1 0,1 0,2
0,1 0,4 0,4 0,7
1 1,2 1,2 2,3
10 3,7 3,7 7,4
100 11,7 11,7 23,3

Dla nadajników, których maksymalna moc znamionowa nie znajduje się w ta-
beli, zalecany odstęp ochronny d w metrach (m) może być wyznaczony ze wzo-
ru dla danej kolumny, w którym P jest maksymalną mocą znamionową nadajni-
ka w watach (W) zgodnie z danymi producenta nadajnika.
UWAGA 1 Przy częstotliwości 80 MHz i 800 MHz obowiązuje wyższy zakres czę-
stotliwości.
UWAGA 2 Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich przypad-
kach. Rozprzestrzenianie wielkości elektromagnetycznych uwarunkowane jest
przez absorpcję i odbicia względem budynków, przedmiotów i ludzi.

10.4 Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne

Moduł zabiegowy ESTETICA E30 jest przeznaczony do zastosowania w otocze-
niu zgodnie z opisem poniżej. Klient lub użytkownik ESTETICA E30 powinien za-
pewnić, aby moduł był użytkowany w takim otoczeniu.

Kontrole odporno-
ści na zakłócenia

Poziom kontrolny
EN 60601

Poziom zgodności Otoczenie elektromagnetycz-
ne – wytyczne

Przewodzone wielko-
ści zakłóceń wysokiej
częstotliwości wg EN
61000-4-6
Przewodzone wielko-
ści zakłóceń wysokiej
częstotliwości wg EN
61000-4-3

3 Veff

150 kHz do 80 MHz
poza pasmami ISM a
3 V/m
80 MHz do 2,5 GHz

3 Veff

3 V/m
W bezpośrednim pobliżu ESTETI-
CA E30 nie powinny być używane
przenośne i mobilne urządzenia
radiowe włącznie z przewodami;
w tym przypadku zaleca się za-
chowanie minimum odstępu
ochronnego, który obliczany jest
na podstawie wzoru zależnego
od częstotliwości wysyłania fal.
Zalecany odstęp bezpieczeństwa:
d = 1,17 P

d= 1,17 P dla zakresu 80 MHz
do 800 MHz
d= 2,33 P dla zakresu 800 MHz
do 2,5 GHz
gdzie P jest maksymalną mocą
znamionową nadajnika w watach
(W) zgodnie z danymi producen-
ta, a d jest zalecanym odstępem
bezpieczeństwa w metrach (m).
bNatężenie pola stacjonarnego
nadajnika radiowego powinno
być przy wszystkich częstotliwo-
ściach według badania na miej-
scuc mniejsze od poziomu zgod-
ności.
dW okolicy urządzeń oznaczonych
następującymi znakami możliwe
są zakłócenia. 
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UWAGA 1: Przy częstotliwości 80 MHz i 800 MHz obowiązuje wyższy zakres
częstotliwości.
UWAGA 2: Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich przypad-
kach. Rozprzestrzenianie wielkości elektromagnetycznych uwarunkowane jest
przez absorpcję i odbicia względem budynków, przedmiotów i ludzi.
aPasma częstotliwości ISM (dla zastosowań przemysłowych, naukowych i me-
dycznych) między 150 kHZ a 80 Mhz są w zakresach od 6,765 MHz do 6,795
MHz; od 13,553 MHz do 13,567 MHz; od 26,957 MHz do 27,283 MHz i od 40,66
MHz do 40,70 MHz.
bPoziomy zgodności w pasmach częstotliwości ISM między 150 kHz a 80 MHz i
w zakresie częstotliwości od 80 MHz do 2,5 GHz wyznaczone są po to, aby
zmniejszyć prawdopodobieństwo wywołania zakłóceń przez mobilne/przenośne
urządzenia komunikacyjne, jeżeli użyte one będą nieumyślnie w strefie pacjen-
ta. Z tego powodu stosuje się dodatkowo współczynnik 10/3 przy obliczaniu za-
lecanych odstępów ochronnych w tych zakresach częstotliwości.
cNatężenia pól nadajników stacjonarnych, jak np. stacji bazowych telefonów ko-
mórkowych i mobilnych nadajników radiowych, radiostacji amatorskich, odbior-
ników radiowych AM i FM oraz odbiorników telewizyjnych, nie mogą być teore-
tycznie dokładnie ustalone wcześniej. Aby ocenić warunki elektromagnetyczne
wynikające z działania nadajników stacjonarnych, należy sprawdzić warunki pa-
nujące w miejscu ustawienia urządzenia. Jeżeli zmierzone natężenie pola w
miejscu użytkowania ESTETICA E30 przekroczy powyższe poziomy zgodności,
powinno się obserwować urządzenie ESTETICA E30, aby udowodnić jego funk-
cjonowanie zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli podczas działania urządzenia za-
obserwowane zostaną niestandardowe zachowania urządzenia, to może istnieć
konieczność podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczych, jak np. zmiana
kierunku lub miejsca ustawienia urządzenia ESTETICA E30.
dPowyżej zakresu czestotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola powinno
być mniejsze niż 3 Veff V/m.
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