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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.

Wskazówki
Przestrzegać instrukcji obsługi unitu stomatologicznegoESTETICA E70 Vision /
E80 Vision!

1.1.1 Skróty
Krótki
opis

Objaśnienie

GA Instrukcja obsługi
PA Instrukcja konserwacji
MA Instrukcja montażu
TA Instrukcja dla techników
STK Techniczna kontrola bezpieczeństwa
IEC International Electrotechnical Commission
RA Instrukcja naprawy
EMC Kompatybilność elektromagnetyczna
ZEG Urządzenie do usuwania kamienia nazębnego
IR Podczerwień
IrDA Infrared Data Association

1.1.2 Symbole
Patrz rozdział „Bezpieczeństwo/symbol ostrzegawczy”

Ważne informacje dla użytkowników i techników

Wymagana procedura

Oznaczenie CE wg dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów me-
dycznych
Możliwość dezynfekcji termicznej w temp. do 95°C (203°F)

Sterylizacja parowa do 135oC (275°F)
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1.1.3 Grupa docelowa

Niniejszy dokument skierowany jest do lekarzy stomatologów oraz
personelu gabinetów stomatologicznych.
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2 Metody przygotowywania według normy ISO 17664

2.1 Wskazówki
Przygotowanie składa się zasadniczo z następujących kroków:

▪ Czyszczenie i dezynfekcja (ręczna lub automatyczna)
▪ Sterylizacja

Wskazówki

Przestrzegać krajowych wymogów dotyczących higieny, np. wytycznych RKI.

 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.

OGŁOSZENIE
Uszkodzenie produktu spowodowane niewłaściwą dezynfekcją.
Zakłócenia pracy produktu.
▶ Stosować środki dezynfekujące zgodnie z zaleceniami producenta.
▶ Nie stosować dezynfekcji przez spryskiwanie, tylko poprzez przetarcie.
▶ Nie zanurzać produktu ani jego części w płynach.
▶ Rozlany środek do czyszczenia i dezynfekcji natychmiast wytrzeć.

 UWAGA
Niebezpieczeństwo dla zdrowia i możliwość uszkodzenia z powodu
nieprawidłowej sterylizacji.
Ryzyko infekcji osoby obsługującej i pacjenta.
Uszkodzenie sterylizowanych produktów.
▶ Nie stosować sterylizacji gorącym powietrzem, chemicznej sterylizacji na

zimno, ani sterylizacji tlenkiem etylenu.

 UWAGA
Zagrożenie dla zdrowia i szkody rzeczowe z powodu niedostatecznej
pielęgnacji.
Ryzyko infekcji osoby obsługującej i pacjenta.
Uszkodzenie produktu.
▶ Przestrzegać procedur ochronnych.

Wskazówki
Metody przygotowania instrumentów i silników opisane są w oddzielnych in-
strukcjach użytkowania, dołączonych do opakowań instrumentów i silników.

Wskazówki
Podczas przeglądu po przygotowaniu należy przestrzegać wymogów higieny
(sterylności). W razie rozpoznania pęknięć i znacznych zmian powierzchni
części należy oddać do serwisu w celu sprawdzenia.
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2.2 Ogólna instrukcja przygotowania dla unitów
stomatologicznych KaVo

Należy zawsze przestrzegać ogólnej instrukcji przygotowania. Szczegółowe,
specyficzne dla produktu wskazówki przygotowania opisane są w załączeniu.

W miejscu użycia ▶ Usunąć zabrudzenia powierzchniowe ręcznikiem jednorazowym/
papierowym.

Przechowywanie i transport KaVo zaleca przygotowanie w możliwie najkrótszym czasie po uży-
ciu.

Przygotowanie czyszczenia ▶ Przestrzegać wskazówek przygotowania specyficznych dla pro-
duktu.

Czyszczenie ręczne Wyposażenie:

▪ Szczotka lub ręcznik
▪ Woda pitna 30°C ± 5°C
▶ Zabrudzenie wytrzeć z powierzchni odpowiednim środkiem czysz-

czącym zgodnie ze wskazówkami producenta. Najpierw przete-
stować tolerancję środka czyszczącego na nierzucającym się
w oczy miejscu modułu zabiegowego.

Czyszczenie automatyczne KaVo zaleca używanie dezynfektorów termicznych firmy Miele zgod-
nych z normą EN ISO 15883-1, które pracują z alkalicznymi środka-
mi czyszczącymi.
Walidacje zostały przeprowadzone przy użyciu programu VARIO-TD,
środka czyszczącego neodisher® MediClean oraz środka neutralizu-
jącego neodisher® Z.
▶ Ustawienia programu oraz stosowane środki dezynfekcyjne i

czyszczące należy znaleźć w instrukcji obsługi termodezynfekto-
ra.

▶ Bezpośrednio po czyszczeniu/dezynfekcji maszynowej produkt
medyczny należy zakonserwować, używając środków oraz syste-
mów konserwacji oferowanych przez KaVo.

Dezynfekcja ręczna ▶ Stosować wyłącznie dezynfekcję poprzez przecieranie, brak moż-
liwości zastosowania spryskiwaczy i kąpieli dezynfekujących.

▶ Przetrzeć wszystkie powierzchnie miękką ściereczką i dozwolony-
mi środkami do dezynfekcji.

Dopuszczalne środki do dezynfekcji:
▪ CaviCide/CaviWipes (Metrex)
▪ Płyn Mikrozid AF Liquid (Schülke & Mayr)
▪ FD 322 (Dürr Dental)
▪ Incidin Liquid (Ecolab)
▶ Stosować środki do dezynfekcji zgodnie z instrukcją producenta.
▶ Uwzględnić kartę charakterystyki środka dezynfekującego.
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Dezynfekcja: automatyczna KaVo zaleca używanie dezynfektorów termicznych firmy Miele zgod-
nych z normą EN ISO 15883-1, które pracują z alkalicznymi środka-
mi czyszczącymi.
Walidacje zostały przeprowadzone przy użyciu programu VARIO-TD,
środka czyszczącego neodisher® MediClean oraz środka neutralizu-
jącego neodisher® Z.
▶ Ustawienia programu oraz stosowane środki dezynfekcyjne i

czyszczące należy znaleźć w instrukcji obsługi termodezynfekto-
ra.

▶ Aby uniknąć negatywnego wpływu na produkt medyczny KaVo,
upewnić się, że produkt medyczny jest suchy na zewnątrz i we-
wnątrz po zakończeniu cyklu oraz bezpośrednio po tym nasmaro-
wać środkiem do pielęgnacji z systemu pielęgnacji KaVo.

Suszenie ręczne ▶ Zapewnić suche, czyste i niezanieczyszczone sprężone powietrze
zgodnie z ISO 7494-2.

▶ Osuszyć na zewnątrz i wewnątrz powietrzem pod ciśnieniem, aby
nie było widać żadnych kropel wody.

Suszenie automatyczne Automatyczne suszenie jest z reguły częścią cyklu czyszczenia/de-
zynfekcji w dezynfektorze termicznym i nie powinno przekroczyć
temp. 95°C.

Konserwacja ▶ Oddzielić uszkodzone produkty.
Kontrola i sprawdzenie działania ▶ Przeprowadzić kontrolę wzrokową pod względem uszkodzeń i zu-

życia.
▶ Regularnie sprawdzać produkty pod względem działania.

Opakowanie ▶ Stosować materiał opakowaniowy odpowiadający normom. Za-
mknięcie nie powinno być naprężone.

▶ Aby zapewnić sterylność, stosować sterylne opakowania.
Sterylizacja Wszystkie produkty nadające się do sterylizacji są odporne na tem-

peratury do 138°C.

Spośród podanych metod sterylizacyjnych można wybrać odpowied-
nią metodę (w zależności od posiadanego autoklawu):

▪ Autoklawy z potrójną próżnią wstępną:
- min. 3 minuty w 134°C -1°C/+4°C (273°F -1,6°F/+7,4°F)

▪ Autoklawy grawitacyjne:
- min. 10 minut w 134°C -1°C/+4°C (273°F -1,6°F/+7,4°F)

▶ Stosować zgodnie z instrukcją użytkowania producenta.
Przechowywanie ▶ Przygotowane produkty powinny być chronione przed kurzem i

przechowywane w suchym, ciemnym i chłodnym pomieszczeniu
możliwie wolnym od zarazków.

▶ Przestrzegać daty przydatności towaru do sterylizacji.
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2.2.1 Przegląd przygotowania ESTETICA w wersji E70/
E80

Sprzęt do przygotowania/pro-
dukty medyczne

Czyszczenie Dezynfekcja Steryliza-
cja

ręcznie automa-
tycznie

ręcznie automa-
tycznie

automa-
tycznie

Powierzchnie
Urządzenie
Obicie
Obudowa uchwytu biała
Obudowa uchwytu szara
Lampa
Monitor
Pulpit lekarza
Tuleja prostnicy trzy- lub wielofunk-
cyjnej
Kaniula prostnicy trzy- lub wielofunk-
cyjnej
Poduszka wsporcza/mata antypośli-
zgowa
Taca na instrumenty
Pałąk stołu S
Stanowisko do odkładania instrumen-
tów do zestawu chirurgicznego
Kamera wewnątrzustna
Element asystenta
Złącza przewodu ssącego
Stanowisko pacjenta 
Podstawka na kubek do płukania
Napełniacz kubka do płukania
Szklana spluwaczka
Porcelanowa spluwaczka
Uchwyt na instrument w zespole hi-
gienicznym
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2.3 Przygotowanie powierzchni unitu
stomatologicznego / obicie

Pozycjonowanie fotela do czyszczenia
▶ Na zakładce „Czyszczenie” nacisnąć przycisk „Pozycja czyszczenia”, aby

przemieścić fotel do pozycji czyszczenia.

Patrz też:
2 Instrukcja obsługi modułu zabiegowego

Blokada ekranu dotykowego
▶ Nacisnąć przycisk „Blokada ekranu” na pulpicie lekarza lub logo KaVo na

elemencie asystenta, aby zablokować ekran w celu wykonania dezynfekcji
przez przecieranie.

ð Na pulpicie lekarza wyświetli się następujący ekran:
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Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni unitu
stomatologicznego / obicia

OGŁOSZENIE
Tkaniny farbujące
Tkaniny farbujące mogą prowadzić do powstania trwałych, nieusuwalnych
przebarwień.
▶ Zabarwienia natychmiastowo usuwać wodą.

▶ Powierzchnie i obicie oczyścić miękką ścierką i wodą oraz dopuszczonym
środkiem do dezynfekcji powierzchni.

Dopuszczalne środki do dezynfekcji:
▪ CaviCide/CaviWipes (Metrex)
▪ Płyn Mikrozid AF Liquid (Schülke & Mayr)
▪ FD 322 (Dürr Dental)
▪ Incidin Liquid (Ecolab)

OGŁOSZENIE
Uszkodzenia spowodowane dezynfekcją natryskową.
Środek dezynfekcyjny dostaje się do szczelin i rozpuszcza lakier.
▶ Nie wykonywać dezynfekcji natryskowej.
▶ Dezynfekować tylko poprzez przetarcie.

Czyszczenie i dezynfekcja - sterownik nożny

OGŁOSZENIE
Niebezpieczeństwo powstania uszkodzeń spowodowanych nieprawi-
dłowym użyciem wody.
Uszkodzenie sterownika nożnego.
▶ Nie wolno czyścić sterownika nożnego poprzez wstawienie go do wody lub

pod wodę bieżącą.
▶ Podczas przecierania nawilżoną szmatką nie dotykać styków gniazda łado-

wania.
▶ Tylko przecierać, nie spryskiwać.
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2.4 Przygotowanie pulpitu lekarza

2.4.1 Przygotowanie uchwytu ręcznego i poduszki
wsporczej/maty antypoślizgowej

Czyszczenie i dezynfekcja uchwytu i poduszki
wsporczej/maty antypoślizgowej (stół T / stół S)

▶ Nacisnąć przycisk i zdjąć uchwyt.

▶ Wyczyścić uchwyt pod bieżącą wodą.
▶ Biały i szary uchwyt zdezynfekować poprzez przetarcie lub termicznie (moż-

liwa lekka zmiana koloru).
▶ Poduszkę wsporczą/matę antypoślizgową zdezynfekować poprzez przetar-

cie.

Sterylizacja uchwytu i poduszki wsporczej/maty
antypoślizgowej (stół T / stół S)

 UWAGA
Uszkodzenia elementów w wyniku sterylizacji.

▶ Nie sterylizować białego uchwytu standardowego.

▶ Wysterylizować poduszkę wsporczą/matę antypoślizgową.

Szary uchwyt (Nr mat. 1.002.4489) można sterylizować (patrz symbol na
uchwycie).
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2.4.2 Przygotowanie tacy na instrumenty

Wskazówki
Tacę na instrumenty z 5-pozycyjnym stanowiskiem do odkładania instrumen-
tów (Nr mat. 30014236)) o 6-pozycyjnym stanowiskiem do odkładania in-
strumentów (Nr mat. 30014251) można zdjąć w celu dokładniejszego
oczyszczenia.

Czyszczenie i dezynfekcja tacy na instrumenty

OGŁOSZENIE
Uszkodzenie spowodowane dezynfekcją termiczną.

▶ Tacy na instrumenty nie dezynfekować termicznie.

▶ Przewody giętkie założyć podczas czyszczenia i dezynfekcji tacy na instru-
menty na przewidziane miejsca zestawu higienicznego.

▶ Podnieść zaczepy równomiernie na zewnątrz i ostrożnie zdjąć tacę na in-
strumenty.

▶ Wyczyścić tacę na instrumenty pod bieżącą wodą.
▶ Zdezynfekować tacę na instrumenty poprzez przetarcie.
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Sterylizacja tacy na instrumenty

OGŁOSZENIE
Uszkodzenia elementów przez sterylizację.

▶ Nie sterylizować tacy na instrumenty.

2.4.3 Przygotowanie pałąka stołu S (tylko wersja E70)

Wskazówki
Pałąk stołu S (Nr mat. 10074755)) można zdjąć w celu dokładniejszego
czyszczenia.

Czyszczenie i dezynfekcja pałąka stołu S

OGŁOSZENIE
Uszkodzenie spowodowane dezynfekcją termiczną.

▶ Nie sterylizować pałąka stołu S termicznie.

Wskazówki

Przy zdjętym pałąku nie wolno przeprowadzać programów czyszczenia.

▶ Zablokować ekran.

Patrz też:
2 Blokada ekranu dotykowego, Strona 10
▶ Zdjąć instrumenty z rękawów.
▶ Wyjąć rolkę z pałąka, a następnie wsunąć rękaw do zestawu higienicznego.

▶ Pociągnąć pałąk w górę.
▶ Oczyścić pałąk i rolkę pod bieżącą wodą.
▶ Zdezynfekować pałąk stołu S przez przetarcie.
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Sterylizacja pałąka stołu S

OGŁOSZENIE
Uszkodzenia elementów przez sterylizację.

▶ Nie sterylizować pałąka stołu S.

2.4.4 Przygotowanie prostnicy trzy- i wielofunkcyjnej

Wskazówki
Pierścienie uszczelniające tulei uchwytu pokryć po sterylizacji smarem siliko-
nowym (Nr mat. 1.000.6403) lub środkiem KaVo Rota Spray 2 (Nr mat.
0.411.7510). Po wymianie kaniuli przed początkiem zabiegu trzeba prze-
dmuchać kanał powietrzny, aby zapewnić wypływ suchego powietrza podczas
zabiegu.

Czyszczenie prostnicy trzy- i wielofunkcyjnej

Czyszczenie automatyczne

Nie należy stosować.

OGŁOSZENIE
Uszkodzenie przez niewłaściwe czyszczenie/dezynfekcję.

▶ Tulei i uchwytu nie myć w dezynfektorze termicznym.
▶ Nie sterylizować tulei uchwytu i kaniuli w sterylizatorze gorącym powie-

trzem.
▶ Nie umieszczać uchwytu i kaniuli w kąpieli dezynfekcyjnej lub ultradźwięko-

wej.

Czyszczenie ręczne

Wskazówki
Czyszczenie ręczne musi być połączone z dezynfekcją.

Czyszczenie wewnętrzne

▶ Pozostawić uchwyt i kaniulę na instrumencie i przez 60 sekund przepuścić
powietrze i wodę.

Czyszczenie zewnętrzne

 UWAGA
Niebezpieczeństwo obrażeń z powodu gorącego korpusu zaworu (ele-
menty grzewcze, lampa ciśnieniowa).
Niebezpieczeństwo poparzenia.
▶ Wyłączyć urządzenie głównym wyłącznikiem.
▶ Po dłuższym użytkowaniu prostnicy najpierw należy odczekać, aż się ochło-

dzi.

Konieczny osprzęt:
▪ Woda pitna o temp. 30 oC ± 5 oC
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▪ Szczoteczka, np. szczoteczka do zębów o średniej twardości
▶ Zdemontować tuleję uchwytu i kaniulę.
▶ Zdemontować przycisk tulei uchwytu.

 
▶ Oczyścić przycisk, tuleję uchwytu i kaniulę, szczotkując je pod bieżącą wodą

(o jakości co najmniej wody pitnej).

▶ Natychmiast usunąć zanieczyszczenia z materiałów używanych w gabinecie
(masy formujące, żrące chemikalia).

▶ Ostrożnie wytrzeć zanieczyszczenia na końcówce kaniuli patyczkiem z watą
lub miękką szmatką zwilżoną wodą.

OGŁOSZENIE
Uszkodzenia spowodowane użyciem za długiej igły do dysz.
Uszkodzenie węży wewnętrznych kaniul.
▶ Przy czyszczeniu otworów wylotowych mediów używać krótkiej igły do dysz

(Nr mat. 1.004.4986).

▶ Ostrożnie usunąć zanieczyszczenia w otworach wylotowych mediów przy
pomocy krótkiej igły do dyszy.

Dezynfekcja prostnicy trzy- i wielofunkcyjnej

Dezynfekcja ręczna

Dezynfekcja zewnętrzna

▶ Przetrzeć powierzchnię w celu jej zdezynfekowania przy użyciu miękkiej
szmatki.

Dezynfekcja automatyczna

Nie należy stosować.

OGŁOSZENIE
Uszkodzenie przez niewłaściwe czyszczenie/dezynfekcję.

▶ Tulei i uchwytu nie myć w dezynfektorze termicznym.
▶ Nie sterylizować tulei uchwytu i kaniuli w sterylizatorze gorącym powie-

trzem.
▶ Nie umieszczać uchwytu i kaniuli w kąpieli dezynfekcyjnej lub ultradźwięko-

wej.



Instrukcja pielęgnacji ESTETICA E70 Vision / E80 Vision

2 Metody przygotowywania według normy ISO 17664 | 2.4 Przygotowanie pulpitu lekarza

Suszenie prostnicy trzy- i wielofunkcyjnej

Ręczne suszenie

▶ Osuszyć na zewnątrz i wewnątrz powietrzem pod ciśnieniem aby nie było
widać żadnych kropel wody.

Suszenie automatyczne

Nie należy stosować.

Pielęgnacja prostnicy trzy- i wielofunkcyjnej

Wymagania
Prostnica wielofunkcyjna została przygotowana.

▶ Pierścienie uszczelniające na rozłączeniu tuleja uchwytu / kaniula zakonser-
wować smarem silikonowym KaVo (Nr mat. 1.000.6403) lub aerozolem
KaVo Rota Spray 2 (Nr mat. 0.411.7510). Wykorzystać do tego patyczki
z watą.

Sterylizacja prostnicy trzy- i wielofunkcyjnej

Wskazówki
Osłonę uchwytu i kaniulę można sterylizować.

▶ Przytrzymać prostnicę trzy funkcyjną lub wielofunkcyjną za obudowę
uchwytu strzykawki i, lekko obracając, zdjąć kaniulę.

▶ Zdjąć osłonę uchwytu z korpusu zaworu.

 

Sterylizacja w sterylizatorze parowym DIN EN 13060
▶ Kaniulę i obudowę uchwytu zamknąć w sterylnym opakowaniu i zgrzać za-

mknięcie.
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▶ Wykonać sterylizację próżnią potrójnie frakcjonowaną (klasa B, steryliza-
tor); czas 4 minuty; 134 oC ± 1°C; nadciśnienie 2,13 bara.

OGŁOSZENIE
Uszkodzenia spowodowane przez przegrzanie.
Uszkodzenie uchwytu tulei.
▶ Po wykonaniu cyklu sterylizacji wyjąć elementy ze sterylizatora.

Przechowywanie

▶ Przygotowane produkty powinny być chronione przed kurzem i przechowy-
wane w suchym, ciemnym i chłodnym pomieszczeniu możliwie wolnym od
zarazków.

2.4.5 Przygotowanie przewodów instrumentów

Czyszczenie i dezynfekcja węży instrumentów

▶ Węże i złączki oczyścić ścierką i wodą.

OGŁOSZENIE
Uszkodzenia spowodowane dezynfekcją natryskową.

▶ Nie dezynfekować węży instrumentów poprzez spryskiwanie.
▶ Zdezynfekować węże instrumentów poprzez przetarcie.

2.4.6 Konserwacja filtra turbiny

Czyszczenie filtra turbiny

Wskazówki
Pojemnik nadmiaru wody należy kontrolować raz w tygodniu.

▶ Jeżeli w filtrze znajduje się ciecz, należy ją wylać i wymienić pierścienie
uszczelniające złączek Multiflex.
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▶ W razie potrzeby wymienić filtr powietrza wtórnego turbiny (Nr mat.
0.200.3098) i wyczyścić obudowę filtra.

Wskazówki

Przy pulpicie lekarza w wariancie stołu S filtr powietrza powrotnego turbiny
znajduje się w tej samej pozycji.

2.4.7 Przygotowanie zestawu do roztworu fizjologicznej
soli kuchennej i silnika chirurgicznego

Zestaw z roztworem soli fizjologicznej oraz silnik chirurgiczny to wyposażenie
opcjonalne.

Wskazówki
Etapy przygotowania obowiązujące w przypadku silników modułów chirur-
gicznych z przewodem silnika oraz prostnic i kątnic są opisane w konkretnej
instrukcji użycia.

Wskazówki
Wskazówki dotyczące czyszczenia zostały zatwierdzone przez producenta.
Użytkownik musi dokonać oceny skuteczności i potencjalnie negatywnych
skutków każdego uchybienia względem przedstawionych wskazówek.
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Czyszczenie zestawy do roztworu fizjologicznej soli
kuchennej

Czyszczenie ręczne

▶ Wszystkie widoczne powierzchnie urządzenia, uchwyt butelki, powierzchnie
sterownika nożnego i przewody połączeniowe należy przetrzeć wilgotną
ściereczką jednorazową.

Czyszczenie maszynowe

OGŁOSZENIE
Uszkodzenia spowodowane przez ciecze.
Awarie podzespołów elektrycznych.
▶ Nie przeprowadzać maszynowego czyszczenia urządzenia.

Następujące części urządzenia są zatwierdzone do czyszczenia maszynowego:
▪ Stanowisko do odkładania instrumentów
▪ Silnik i przewód silnika

Wskazówki
Podczas przygotowywania silnika i przewodu silnika należy postępować zgod-
nie z ich instrukcją użycia.

W przypadku stanowiska do odkładania instrumentów obowiązują następujące
etapy przygotowywania:

KaVo zaleca dezynfektory termiczne zgodne z normą EN ISO 15883-1, które
pracują z alkalicznymi środkami czyszczącymi o pH wynoszącym maks. 10.
Walidacja została wykonana za pomocą dezynfektora termicznego Miele i pro-
gramu „VARIO-TD”, środka czyszczącego „neodisher mediclean”, środka neu-
tralizującego „neodisher Z” oraz środka do płukania „neodisher mielclear”.
▶ Ustawienia programu oraz stosowane środki dezynfekcyjne i czyszczące na-

leży znaleźć w instrukcji obsługi termodezynfektora.

Dezynfekcja zestawu do roztworu fizjologicznej soli
kuchennej

Wskazówki
Po zabiegu wykonanym u każdego pacjenta należy zdezynfekować po-
wierzchnie w otoczeniu pacjenta skażone w wyniku kontaktu lub przez aero-
zol. Wszystkie czynności dezynfekcyjne należy wykonać metodą dezynfekcji
przez wycieranie.

Wskazówki
Podczas przygotowywania silnika i przewodu silnika należy postępować zgod-
nie z ich instrukcją użycia.
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Dezynfekcja ręczna

▶ Wszystkie widoczne powierzchnie urządzenia, uchwyt butelki, powierzchnie
sterownika nożnego i przewody połączeniowe należy zdezynfekować do-
puszczonym środkiem dezynfekcyjnym przez wycieranie miękką ściereczką
jednorazową. Zwrócić przy tym uwagę na całkowite pokrycie powierzchni
środkiem dezynfekcyjnym.

▶ Przestrzegać wskazanego czasu działania.
▶ Wysuszyć powierzchnie.

Dopuszczalne środki dezynfekcyjne (zakres stosowania zgodnie z instrukcją ob-
sługi producenta i przepisami krajowymi. Stosować się do kart charakterystyki
substancji niebezpiecznych.) Na podstawie tolerancji materiałów KaVo zaleca
następujące produkty. Skuteczność mikrobiologiczna musi być potwierdzona
przez producenta środka dezynfekcyjnego.
▪ FD 322 Dürr
▪ Płyn Mikrozid AF Liquid (Schülke & Mayr)
▪ CaviCide Metrex

Dezynfekcja maszynowa

Następujące części urządzenia są zatwierdzone do dezynfekcji maszynowej:

▪ Stanowisko do odkładania instrumentów
▪ Silnik i przewód silnika

Wskazówki
Podczas przygotowywania silnika i przewodu silnika należy postępować zgod-
nie z ich instrukcją użycia.

W przypadku stanowiska do odkładania instrumentów obowiązują następujące
etapy przygotowywania:

KaVo zaleca używanie dezynfektorów termicznych firmy Miele zgodnych z nor-
mą EN ISO 15883-1, które pracują z alkalicznymi środkami czyszczącymi.
Walidacje zostały przeprowadzone przy użyciu programu VARIO-TD, środka
czyszczącego neodisher® MediClean oraz środka neutralizującego neodisher®
Z.
▶ Ustawienia programu oraz stosowane środki dezynfekcyjne i czyszczące na-

leży znaleźć w instrukcji obsługi termodezynfektora.

Suszenie

Wskazówki
Wąż środka chłodzącego z akcesoriami jest stosowany jednorazowo i nie
podlega dezynfekcji ani sterylizacji. Suszenie nie jest konieczne.

▶ Przed ponownym użyciem wszystkie zdezynfekowane i wysterylizowane
części należy pozostawić do całkowitego wysuszenia na powietrzu w po-
mieszczeniu.

Suszenie maszynowe
W termodezynfektorze proces suszenia jest z reguły częścią programu czysz-
czenia.
▶ Stosować się do instrukcji obsługi urządzenia termodezynfekującego.
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Konserwacja, kontrola i przegląd po przygotowaniu

Wskazówki
Podczas przeglądu po przygotowaniu należy przestrzegać wymogów higieny
(sterylności). W razie rozpoznania pęknięć i znacznych zmian powierzchni
części należy oddać do serwisu w celu sprawdzenia.

Kontrolę czystości, braku uszkodzeń, pielęgnacji i utrzymania w dobrym stanie
technicznym przeprowadzić w następujący sposób:
▶ Sprawdzić funkcje ustawiania urządzenia i bieg silnika.
▶ Sprawdzić pompę perystaltyczną pod kątem tłoczenia dostatecznej ilości

środka chłodzącego.
▶ Sprawdzić polecenia sterujące zdalnego sterownika nożnego.

Opakowanie zestawu do roztworu fizjologicznej soli
kuchennej

Wskazówki
Opakowanie środka sterylizującego musi spełniać obowiązujące normy odno-
śnie do jakości i stosowania i musi nadawać się do procesu sterylizacji!

Wskazówki
Jeżeli istnieje możliwość odkładania się potencjalnie skażonych cieczy i czą-
stek na produktach, zalecamy przykrywanie i ochronę tych obszarów steryl-
nymi produktami jednorazowymi.

▶ Stanowisko do odkładania instrumentów i przewód silnika zamknąć w
zgrzewanej torebce jałowej.

Sterylizacja zestawu do roztworu fizjologicznej soli
kuchennej

Wskazówki
Podczas przygotowywania silnika i przewodu silnika należy postępować zgod-
nie z ich instrukcją użycia.

Sterylizacja ciepłem wilgotnym zgodnie z ISO 17665-1 i
w sterylizatorze parowym (autoklawie)

OGŁOSZENIE
Niewłaściwa sterylizacja.
Korozja kontaktowa, uszkodzenie przedmiotów sterylizowanych.
▶ Nie przeprowadzać sterylizacji gorącym powietrzem.
▶ Nie przeprowadzać chemicznej sterylizacji na zimno.
▶ Nie sterylizować tlenkiem etylenu.
▶ Przedmioty sterylizowane należy natychmiast po zakończeniu sterylizacji

i suszenia wyjąć ze sterylizatora parowego.
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Wskazówki
W przypadku problemu z leczeniem pacjentów, u których występuje informa-
cja o/podejrzenie ostrej krytycznej choroby zakaźnej, należy przestrzegać za-
sad higieny podanych w odpowiednich publikacjach i raportach specjalistycz-
nych. W miarę możliwości należy zawsze stosować odpowiednie produkty
jednorazowe, by uniknąć przeniesienia drobnoustrojów chorobotwórczych o
znaczeniu krytycznym. Dotyczy to ochrony użytkownika, pacjenta i wszyst-
kich osób uczestniczących w zabiegu.
Wszystkie materiały z obszaru stomatologicznego, medycznego zaklasyfiko-
wane jako zakażone należy oddawać dopiero po wyczyszczeniu i sterylizacji
odpowiednią metodą i dostatecznie oznakować.

Wskazówki
Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów i warunków ste-
rylności. Po każdym pacjencie należy zutylizować zbiornik środka chłodzące-
go i wymienić węże.

Produkty medyczne KaVo zatwierdzone do sterylizacji wykazują odporność ter-
miczną do maks. 138 ℃ (280,4 °F).

Następujące części urządzenia są zatwierdzone do sterylizacji:
▪ Przewód silnika
▪ Stanowisko do odkładania instrumentów
▪ Autoklawy z trzykrotnie frakcjonowaną próżnią wstępną:

- min. 3 minuty w 134°C -1°C/+4°C (273°F -1,6°F/+7,4°F)
– Czas suszenia: 20 min
▪ Autoklawy grawitacyjne

- min. 10 minuty w 134°C -1°C/+4°C (273°F -1,6°F/+7,4°F)
– Czas suszenia 30 min.

Wskazówki
Przed ponownym użyciem przedmioty wysterylizowane pozostawić do wy-
chłodzenia do temperatury pokojowej.

Przechowywanie zestawu do roztworu fizjologicznej soli
kuchennej

Zur Lagerung von Sterilgut alle Hygieneanforderungen einhalten. Staubge-
schützte und trockene Lagerung, Freigabe mit Kennzeichnung der Verpackung.
Dauer der Lagerung beurteilen.

2.4.8 Przygotowanie KaVo ERGOcam One

Wskazówki
Uchwyt kamery nie nadaje się ani do sterylizacji, ani dezynfekcji termicznej.

Czyszczenie

Wskazówki
Zdezynfekować kamerę przed czyszczeniem.
Po czyszczeniu zdezynfekować ponownie.

23 / 50



Instrukcja pielęgnacji ESTETICA E70 Vision / E80 Vision

2 Metody przygotowywania według normy ISO 17664 | 2.4 Przygotowanie pulpitu lekarza

24 / 50

Ręczne czyszczenie z zewnątrz

OGŁOSZENIE
Uszkodzenie kamery spowodowane przez nieprawidłowe czyszczenie.
Zniszczenie powierzchni lub układu optycznego kamery.
▶ Nie stosować środków do szorowania ani agresywnych środków czyszczą-

cych!
▶ Kamery nie należy zanurzać w cieczy!

▶ Wyłączyć główny zawór urządzenia.
▶ Zdjąć kamerę.
▶ Oczyścić powierzchnię miękką ściereczką i łagodnym roztworem mydła.

Dezynfekcja

Ręczna dezynfekcja z zewnątrz

 OSTRZEŻENIE
Łatwozapalne gazy.
Wybuch.
▶ Pozostawić produkt do ostygnięcia przed desynfekcją.

OGŁOSZENIE
Uszkodzenie kamery spowodowane przez nieprawidłową dezynfekcję.
Nieodwracalne zniszczenie kamery.
▶ Nie wykonywać dezynfekcji natryskowej, dozwolona tylko dezynfekcja

przez wycieranie!
▶ Kamery nie należy zanurzać w cieczy!
▶ Nie sterylizować kamery w autoklawie!
▶ Nie przechowywać kamery w opakowaniu sterylizacyjnym!
▶ Nie sterylizować kamery gorącym powietrzem ani termicznie!

▶ Wyłączyć główny zawór urządzenia.
▶ Pozostawić kamerę do schłodzenia.
▶ Zdjąć kamerę.
▶ Dezynfekować powierzchnię miękką ściereczką i środkiem do dezynfekcji.
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Dopuszczalne środki do dezynfekcji:
▪ MIKROZID, aerozol z pompką – producent: Schülke & Mayr
▪ System higieny Dürr FD 322, środek do dezynfekcji przez spryskiwanie –

producent: DÜRR Dental GmbH
▪ Incidin liquid — producent: Ecolab
▪ Metrex CaviCide – producent: Metrex

Wskazówki
Kamerę i przewód giętki kamery można dezynfekować od zewnątrz chemicz-
nymi środkami do dezynfekcji.
Obszar zastosowania i czas zadziałania odczytać w instrukcji producenta sto-
sowanego środka do dezynfekcji.

OGŁOSZENIE
Szkody rzeczowe spowodowane zastosowaniem niedopuszczonych
środków do dezynfekcji.
Uszkodzenie kamery.
▶ Stosować tylko dopuszczone środki do dezynfekcji.

2.5 Przygotowanie pulpitu asystenta

2.5.1 Przygotowanie tacy na instrumenty

Przygotowanie tacy na instrumenty przy pulpicie asystenta odpowiada przygo-
towaniu tacy na instrumenty przy pulpicie lekarza.
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▶ Przewody giętkie założyć podczas czyszczenia i dezynfekcji tacy na instru-
menty na przewidziane miejsca zestawu higienicznego.

▶ Podnieść zaczepy równomiernie na zewnątrz i ostrożnie zdjąć tacę na in-
strumenty.

▶ Wyczyścić tacę na instrumenty pod bieżącą wodą.

Patrz też:
2 2.4.2 Przygotowanie tacy na instrumenty, Strona 13

2.5.2 Przygotowanie złączki węża ssącego
▶ Zdjąć złączki ① i ② z przewodów ssących.
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Czyszczenie i dezynfekcja złączek przewodu ssącego

▶ Rozłożone części wyczyścić pod bieżącą wodą.
▶ Rozłożone części dezynfekować termicznie co najmniej 10 minut w temp.

93 °C (cykl całkowity ok. 20 minut).

Sterylizacja złączki węża ssącego

OGŁOSZENIE
Uszkodzenia spowodowane sterylizacją.

▶ Nie sterylizować złączek przewodu ssącego.

Wskazówki
Kaniule sterylizować zgodnie z informacją od producenta.

2.5.3 Przygotowanie wkładów sitkowych przewodów
ssących

Wskazówki
Kontrolować wlew wody codziennie i po zabiegach chirurgicznych. Najpóźniej
po zwolnieniu ssania należy wymienić wkłady sitka (Nr mat. 0.763.3423).
Czyszczenie nie jest zalecane z powodów higienicznych.

▶ Nacisnąć górny brzeg klapy na podstawie urządzenia, aby ją otworzyć.

▶ Pod wlewem wody przytrzymać serwetkę i wyjąć wlew z obudowy.
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▶ W razie potrzeby włożyć nowe sitko (Nr mat. 07633423) w uchwyt.
▶ Przetrzeć przewody ssące środkiem do dezynfekcji.

2.5.4 Przygotowanie makietu systemu Aquamat

Czyszczenie i dezynfekcja makietu systemu Aquamat

▶ Rękaw (Nr mat. 1.004.5974) dezynfekować po każdym zabiegu poprzez
przetarcie.

2.6 Przygotowanie stanowiska pacjenta (opcja)

z zestawem montażowym stanowiska pacjenta/bez zestawu montażowego stanowiska pacjenta
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2.6.1 Przygotowanie kubka
▶ Przygotować zgodnie z zaleceniami producenta.

2.6.2 Przygotowanie uchwytu kubka i napełniacza
kubka

OGŁOSZENIE
Woda w urządzeniu.
Szkody materialne z powodu wypływu wody przy naciśnięciu przycisku „Napeł-
niacz szklanki do płukania” lub „Płukanie miseczki”.
▶ Przed zdjęciem napełniacza szklanki do płukania lub spluwaczki upewnić

się, że urządzenie jest wyłączone.
▶ Przed włączeniem urządzenia sprawdzić, czy napełniacz szklanki do płuka-

nia i spluwaczka są stabilnie zamocowane.

Czyszczenie i dezynfekcja podstawki i napełniania
kubka do płukania ust

Wskazówki
Przy składaniu uważać, żeby na napełniaczu znajdował się o-ring.

Wskazówki
Sprawdzić o-ring (Nr mat. 0.200.6128) pod względem uszkodzeń i w razie
potrzeby wymienić, żeby uniknąć wody lub uszkodzeń spowodowanych utle-
nianiem.

Napełniacz szklanki do płukania i podstawkę można dezynfekować przez prze-
cieranie.

▶ Podnieść napełnienie kubka ① (Nr mat. 0.764.8541).
▶ Zdjąć podstawkę na szklankę do płukania ② (Nr mat. 1.004.7320).
▶ Wyczyścić uchwyt i napełnianie kubka pod bieżącą wodą.
▶ Nasmarować o-ringi (Nr mat. 0.200.6128) smarem silikonowym (Nr mat.

10006403)

OGŁOSZENIE
Uszkodzenia spowodowane dezynfekcją termiczną.

▶ Nie dezynfekować termicznie podstawki na kubek do płukania ust.
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Napełnianie kubka do płukania można dezynfekować termicznie.

Sterylizacja uchwytu kubka i napełniacza kubka

OGŁOSZENIE
Uszkodzenia elementów przez sterylizację.

▶ Nie sterylizować podstawki kubka i napełniacza.

2.6.3 Przygotowanie spluwaczki

OGŁOSZENIE
Woda w urządzeniu.
Szkody materialne z powodu wypływu wody przy naciśnięciu przycisku „Napeł-
niacz szklanki do płukania” lub „Płukanie miseczki”.
▶ Przed zdjęciem napełniacza szklanki do płukania lub spluwaczki upewnić

się, że urządzenie jest wyłączone.
▶ Przed włączeniem urządzenia sprawdzić, czy napełniacz szklanki do płuka-

nia i spluwaczka są stabilnie zamocowane.

Czyszczenie i dezynfekcja spluwaczki

OGŁOSZENIE
Uszkodzenia spowodowane stosowaniem nieodpowiednich środków
czyszczących.

▶ Nie stosować środków czyszczących zawierających kwas, piasek i tworzą-
cych pianę.

▶ Nalać do spluwaczki jedną dawkę żelu DEKASEPTOL i rozprowadzić szczot-
ką.

▶ Pozostawić żel na ok. 5 minut.
▶ W celu dezynfekcji pozostawić żel na ok. 15 minut.
▶ Po upływie czasu działania wcisnąć przycisk spłukiwania spluwaczki.
▶ Gruntownie wyczyścić spluwaczkę szczotką.

Patrz też:
2 Programy czyszczenia „Wieczorny” i „Cotygodniowy”
▶ Aby dokładnie wyczyścić spluwaczkę lub wykonać dezynfekcję termiczną,

odkręcić spluwaczkę i podnieść.



Instrukcja pielęgnacji ESTETICA E70 Vision / E80 Vision

2 Metody przygotowywania według normy ISO 17664 | 2.7 Automatyczne programy czyszczenia

OGŁOSZENIE
Uszkodzenia spowodowane dezynfekcją termiczną.

▶ Nie dezynfekować termicznie szklanej spluwaczki.

Spluwaczki z porcelany można dezynfekować termicznie.

2.7 Automatyczne programy czyszczenia

 UWAGA
Szkody dla zdrowia spowodowane przez gromadzenie się bakterii na
sprzęcie.
Niebezpieczeństwo infekcji.
▶ Przed rozpoczęciem pracy przepłukać wszystkie miejsca poboru wody bez

instrumentów.
▶ Przed pierwszym uruchomieniem i po dłuższej przerwie w pracy (weekend,

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

▶ Wykonać cotygodniowy program czyszczenia.
▶ Nacisnąć kilka razy przycisk napełniania kubka.

System doprowadzania wody obejmuje wszystkie przewody wody unitu stoma-
tologicznego, które mają kontakt z pacjentem. Należą do niego instrumenty na
pulpicie lekarza i asystenta oraz napełniacz do kubka na spluwaczce unitu sto-
matologicznego.

W normalnym trybie modułu zabiegowego funkcja stałego odkażania poprzez
automatyczne dodawanie środka odkażającego KaVo OXYGENAL 6 zapewnia
stałą redukcję bakterii w systemie doprowadzania wody.

Program czyszczenia „Tygodniowo” umożliwia zautomatyzowane płukanie i od-
każanie systemu doprowadzania wody. Tym samym przeciwdziała się tworzeniu
się mikroorganizmów w okresach przestoju i gwarantuje higieniczne dostarcza-
nie wody dla pacjenta.
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2.7.1 Przygotowanie programów czyszczenia
▶ Nacisnąć zakładkę „Czyszczenie”, aby wyświetlić menu „Czyszczenie”.

Menu „Czyszczenie”

▶ Zdjąć pokrywę zestawy higienicznego i odłożyć.

▶ Nacisnąć przycisk żądanego programu czyszczenia.
ð Na ekranie dotykowym pojawiają się pojedyncze kroki przygotowania i moż-

na je wykonać kolejno po sobie,

Odkładanie instrumentów w zestawie higienicznym
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Przed rozpoczęciem programu czyszczenia należy zdjąć kaniule i tuleje prostnic
trzy- i wielofunkcyjnych.
▶ Nacisnąć przycisk „Krok wstecz” lub przycisk „Kontynuuj”, aby poruszać się

po etapach czyszczenia.
▶ Wykonać procedurę przygotowania do programu czyszczenia i nacisnąć

przycisk „Kontynuuj”, aby rozpocząć dany program czyszczenia.
ð Słupkowy wskaźnik postępu wskazuje etapy czyszczenia.

Stół S
▶ Zablokować pałąk w przedniej pozycji, żeby się upewnić, czy instrument zo-

stał wyjęty.
▶ W przypadku pałąków bez funkcji blokowania założyć blokadę (Nr mat.

1.008.1511), żeby się upewnić, czy instrument został wyjęty.

▶ Przytrzymać trzy- lub wielofunkcyjną prostnicę na adapterze między ręka-
wem a prostnicą i wyjąć kaniulę oraz tuleję uchwytu.

 

▶ Trzy- lub wielofunkcyjną prostnicę umieścić bez kaniuli i tulei uchwytu
w środkowych uchwytach zestawu higienicznego. Należy przy tym uważać,
aby prostnice trzyfunkcyjne umieszczać w szarym uchwycie, a wielofunkcyj-
ne w czarnym uchwycie zestawu higienicznego.
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▶ Przewody giętkie pulpitu lekarza odłożyć na przewidziane miejsca zestawu
higienicznego.

Wskazówki
Wszystkie regulatory wody silnika, instrumentów i złączek Multiflex muszą
być otwarte.

Odkładanie COMFORTbase w zestawie higienicznym

Wskazówki
Do COMFORTbase dostępny jest adapter do nasadki odkażającej.

▶ W celu wykonania programów czyszczenia, adapter wcisnąć w jeden z sze-
ściu uchwytów w zestawie higienicznym.

▶ Włożyć COMFORTbase w adapter.

2.7.2 Przerywanie programów czyszczenia
▶ Nacisnąć przycisk „x”, aby przerwać program czyszczenia.

▶ Nacisnąć symbol „Potwierdź”, aby przerwać czyszczenie lub nacisnąć przy-
cisk „x”, aby kontynuować czyszczenie.
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2.7.3 Program czyszczenia „Pozabiegowy”

Program czyszczenia „Pozabiegowy” to automatyczny program do hydromecha-
nicznego czyszczenia systemu odpływowego oraz rozdzielczego w module za-
biegowym i poza nim. Czyszczenie odbywa się poprzez doprowadzenie świeżej
i czystej wody (ograniczone przepłukanie). Woda z systemu Aquamat odsysana
jest przez obudowę filtra do systemu rozdzielczego. Płukanie spluwaczki jest
włączane i wyłączane zamiennie.
Program czyszczenia „Pozabiegowy” zapobiega koagulacji i sklejaniu białek
w systemie odpływowym i poprawia usuwanie zawiesin. Dodatkowo program
czyszczenia zapewnia automatyczne płukanie systemu doprowadzania wody
przez 20 sekund ze wszystkimi instrumentami, w tym układem napełniania
kubka.
▶ Przeprowadzić po każdym zabiegu.
ð Po zakończeniu programu czyszczenia pojawi się następujący moduł:

2.7.4 Programy czyszczenia „Poranny” i „Wieczorny”

Programy czyszczenia „Poranny” i „Wieczorny” to automatyczne programy do
hydromechanicznego czyszczenia i dezynfekcji przewodów odsysających, syste-
mu odpływowego oraz rozdzielczego. Czyszczenie odbywa się poprzez dopro-
wadzenie świeżej i czystej wody oraz środka do dezynfekcji. Woda z systemu
Aquamat odsysana jest z punktu poboru wody przez ssak do systemu rozdziel-
czego. Płukanie spluwaczki jest włączane i wyłączane zamiennie.
Dodatkowo program czyszczenia „Poranny” zapewnia automatyczne płukanie
systemu doprowadzania wody przez 2 sekundy z wszystkimi instrumentami,
w tym układem napełniania kubka. Dodatkowo wodą przepłukuje się system
odsysania.
Przy skróconym programie czyszczenia „Wieczorny” płukane są wszystkie in-
strumenty na pulpicie lekarza i elemencie asystenta przez 20 sekund. Dodatko-
wo system odsysania oraz spluwaczka są czyszczone i dezynfekowane
żelem DEKASEPTOL. Po zabiegach chirurgicznych KaVo zaleca przeprowadzenie
programu „Wieczorny”.

Żel DEKASEPTOL jest zasysany automatycznie. Po opróżnieniu butelki
z żelem DEKASEPTOL na wyświetlaczu pulpitu lekarza pojawia się komunikat
statusu.

Jeżeli wyświetli się wskazówka „Wymienić butelkę z żelem DEKASEPTOL”, nale-
ży założyć pełną butelkę z żelem DEKASEPTOL.

Patrz też:
2 Wymiana butelki żelu DEKASEPTOL
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Przebieg programu czyszczenia „Poranny”
i „Wieczorny”

Ustawianie czasu płukania
▶ Nacisnąć zakładkę „Ustawienia”, aby wyświetlić menu „Ustawienia”.
▶ Najpierw nacisnąć „Ustawienia ogólne”, aby następnie „Ustawienia rozsze-

rzone”.
▶ Przewinąć w dół, aż pokaże się program czyszczenia „Poranny” i „Wieczor-

ny”.
▶ Regulatorem suwakowym ustawić czas trwania płukania dla programu

czyszczenia „Poranny”, „Wieczorny” i „Pozabiegowy”.

ð Wartość standardowa w przypadku programów czyszczenia „Pozabiegowy”
i „Wieczorny” to 20 sekund na instrument.

ð Wartość standardowa w przypadku programu czyszczenia „Poranny” to
2 minuty na instrument.

Wskazówki
Wartość standardowa jest uzależniona od aktualnych wytycznych RKI.

▶ Nacisnąć żądany przycisk, aby rozpocząć program czyszczenia „Poranny”
lub „Wieczorny”.

ð Po zakończeniu programu czyszczenia pojawi się następujący moduł:

▶ Po zakończeniu programu czyszczenia „Wieczorny” nie odkładać rękawów i
wyłączyć moduł zabiegowy.

2.7.5 Program czyszczenia „Cotygodniowy”

Wskazówki
Przestrzegać instrukcji obsługi instrumentów.
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Wskazówki

Jeżeli przewody ssące są podłączone do zespołu higienicznego, równolegle do
programu czyszczenia „Cotygodniowy” trwa program czyszczenia „Wieczor-
ny”.

W przypadku dłuższych okresów przestoju program czyszczenia „Cotygodnio-
wy” zapobiega tworzeniu się mikroorganizmów. Podczas programu czyszczenia
„Cotygodniowy” wszystkie kanały doprowadzania wody są zasilane automatycz-
nie zwiększonym stężeniem KaVo OXYGENAL 6. Program czyszczenia „Cotygo-
dniowy” trwa ok. 45 minut. Podwyższone stężenie wody utlenionej działa w sys-
temie przez co najmniej 30 minut.

W przypadku dłuższych przestojów (> 4 tygodnie) należy przeprowadzić dodat-
kowy program czyszczenia „Cotygodniowy”.
Konieczność wykonania programu czyszczenia „Cotygodniowy” wskazywana
jest automatycznie przy pierwszym uruchomieniu i po przestoju (weekend,
święta, urlop itp.) na wyświetlaczu pulpitu lekarza w zakładce „Czyszczenie”:
„Konieczne czyszczenie cotygodniowe. Od x dni.”

Gdy konieczne jest uzupełnienie OXYGENAL 6, na wyświetlaczu pulpitu lekarza
pojawia się komunikat statusu:
„Brak Oxygenalu”

Patrz też:
2 Wymiana butelki z Oxygenalem

Wskazówki
Podczas przebiegu programu czyszczenia używanie odsysania nie jest możli-
we.

Wskazówki
Jeżeli podczas dezynfekcji intensywnej wystąpi usterka na oddzielaczu amal-
gamatu, to cały proces zostaje przerwany.

Wykonanie programu czyszczenia „Cotygodniowy”:
▪ Przy pierwszym uruchomieniu
▪ Przed, w trakcie i po długich okresach przestoju (powyżej 4 tygodni)
▪ W trakcie weekendu
▪ W okresie urlopu
▪ Po wykonaniu zabiegu u pacjenta wysokiego ryzyka
▶ Nacisnąć przycisk „Cotygodniowy”, aby rozpocząć program czyszczenia.
ð Na początku fazy działania na wyświetlaczu pulpitu lekarza wyświetla się na-

stępujący komunikat i rozbrzmiewa sygnał akustyczny.
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▶ Podczas fazy działania nie odkładać rękawów i w razie potrzeby wyłączyć
moduł zabiegowy.

▶ odczekać do zakończenia fazy działania lub włączyć moduł zabiegowy.
ð Słupkowy wskaźnik postępu wskazuje etapy czyszczenia:

▶ odczekać do zakończenia programu czyszczenia.
ð Po zakończeniu programu czyszczenia pojawi się następujący moduł:

▶ Po zakończeniu programu czyszczenia „Cotygodniowy” nie odkładać ręka-
wów.

Intensywne odkażanie podczas dłuższych przestojów (>
4 tygodnie)

W czasie dłuższych przestojów, np. na uniwersytetach podczas ferii między se-
mestrami, program czyszczenia „Cotygodniowy” musi być przeprowadzany
w okresie przestoju. Ciecz odkażająca pozostaje w czasie przestoju w systemie.

Przed przestojem
▶ Rozpocząć program czyszczenia „Cotygodniowy” i w fazie działania po sy-

gnale akustycznym wyłączyć w ciągu 30 minut.
▶ Aby uniknąć szkód spowodowanych zginaniem, zdjąć przewody z zespołu

higienicznego i zawiesić w uchwycie lekarza.
▶ Podczas przestojów przykryć moduł zabiegowy.

Po przestoju
▶ Włączyć główną sprężarkę.
▶ Po osiągnięciu ciśnienia w instalacji włączyć centralne doprowadzanie wody

do modułu zabiegowego.
▶ Założyć przewody giętkie pulpitu lekarza i elementu asystenta na przewi-

dziane miejsca zestawu higienicznego.
▶ Włączyć moduł zabiegowy.
ð Urządzenie uruchamia automatycznie pozostałe kroki rozpoczętego cyklu.

▶ Poczekać na zakończenie cyklu i przeprowadzić drugie czyszczenie „Cotygo-
dniowe”.

ð Urządzenie jest gotowe do zabiegów.
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Dodatkowe intensywne odkażanie w czasie przestoju
KaVo zaleca przeprowadzanie dodatkowego czyszczenia „Cotygodniowego”, np.
na uniwersytetach podczas ferii między semestrami. Dzięki temu zostaną prze-
płukane wszystkie części urządzenia i wymieniona ciecz odkażająca.

2.7.6 Ręczne czyszczenie przewodów ssących w środku

Wskazówki
Po każdym zabiegu oczyścić wąż ssący i zdezynfekować go żelem DEKASEP-
TOL.

Do czyszczenia ręcznego należy przytrzymać przewód ssący w punkcie poboru.
Przewód ssący, odpływ i system rozdzielczy są przepłukiwane. Woda z systemu
Aquamat odsysana jest z punktu poboru wody przez ssak do systemu rozdziel-
czego.

Przeprowadzanie ręcznego czyszczenia w środku:
▪ Po każdym zabiegu
▶ Wszystkie przewody ssące przytrzymać kolejno w punkcie poboru w taki

sposób, aby nie zasysać powietrza.
ð Dzięki wytworzonemu podciśnieniu podawana jest automatycznie dawkowa-

na ilość wody. Po zakończeniu procesu (ok. 3 sekundy) pojawia się sygnał
dźwiękowy.

z zestawem montażowym stanowiska pacjenta/bez zestawu montażowego stanowiska pacjenta

▶ Zdjąć przewód, ostrożne odchylając go w bok, i zawiesić na pulpicie asy-
stenta.

2.8 Przygotowywanie uchwytu na instrument

OGŁOSZENIE
Uszkodzenia spowodowane stosowaniem nieodpowiednich środków
czyszczących.

▶ Nie stosować środków czyszczących zawierających kwas, piasek i tworzą-
cych pianę.
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Wskazówki

Przed przeprowadzeniem programu czyszczenia należy sprawdzić, czy odpływ
nie jest uszkodzony. W razie potrzeby wyczyścić lub zdezynfekować termicz-
nie uchwyt na instrument.

▶ Podnieść i wyjąć uchwyt na instrument.

▶ Sprawdzić odpływ.

▶ Wyczyścić uchwyt na instrument pod bieżącą wodą i założyć.

Uchwyt na instrument można dezynfekować termicznie.
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▶ Tacę na instrumenty zdezynfekować poprzez przetarcie.

2.9 Przygotowanie systemu usuwania amalgamatu
Opcjonalnie można zastosować następujące systemy:

▪ System usuwania amalgamatu „Dürr”
▪ Przygotowywanie do zewnętrznego odsysania na mokro w celu podłączenia

do centralnego systemu usuwania amalgamatu
▪ Separator „Dürr”

Optymalna konserwacja systemu usuwania amalgamatu jest niezbędna przy
prawidłowym i regularnym korzystaniu z programów czyszczenia.

Wskazówki
Należy przestrzegać instrukcji obsługi dla systemu usuwania amalgamatu.

Wyłączanie zbiornika amalgamatu
▶ Wyłączyć moduł zabiegowy.
▶ Zdjąć osłonę.
▶ Wymienić zbiornik amalgamatu zgodnie z instrukcją obsługi systemu usu-

wania amalgamatu.

2.10 Przygotowanie KaVo Screen One/KaVo Screen HD

Czyszczenie i dezynfekcja

OGŁOSZENIE
Tkaniny farbujące
Tkaniny farbujące mogą prowadzić do powstania trwałych, nieusuwalnych
przebarwień.
▶ Zabarwienia natychmiastowo usuwać wodą.
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OGŁOSZENIE
Uszkodzenia spowodowane dezynfekcją natryskową.
Środek dezynfekcyjny dostaje się do szczelin i rozpuszcza lakier.
▶ Nie wykonywać dezynfekcji natryskowej.
▶ Dezynfekować tylko poprzez przetarcie.

▶ Powierzchnie wyczyścić miękką ściereczką i wodą i zdezynfekować przez
przecieranie dopuszczonym środkiem do dezynfekcji powierzchni.

Dopuszczalne środki do dezynfekcji:
▪ CaviCide/CaviWipes (Metrex)
▪ Płyn Mikrozid AF Liquid (Schülke & Mayr)
▪ FD 322 (Dürr Dental)
▪ Incidin Liquid (Ecolab)

2.11 Czyszczenie stołu serwisowego 1568

Czyszczenie i dezynfekcja

OGŁOSZENIE
Tkaniny farbujące
Tkaniny farbujące mogą prowadzić do powstania trwałych, nieusuwalnych
przebarwień.
▶ Zabarwienia natychmiastowo usuwać wodą.

OGŁOSZENIE
Uszkodzenia spowodowane dezynfekcją natryskową.
Środek dezynfekcyjny dostaje się do szczelin i rozpuszcza lakier.
▶ Nie wykonywać dezynfekcji natryskowej.
▶ Dezynfekować tylko poprzez przetarcie.

Wskazówki

Uchwyt przy stole serwisowym może zostać wyjęty w celu umożliwienia do-
kładniejszego czyszczenia.

▶ Wcisnąć przycisk ① na spodzie uchwytu i pociągnąć za uchwyt w kierunku
zaznaczonym strzałką.

1

1
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▶ Powierzchnie wyczyścić miękką ściereczką i wodą i zdezynfekować przez
przecieranie dopuszczonym środkiem do dezynfekcji powierzchni.

Dopuszczalne środki do dezynfekcji:
▪ CaviCide/CaviWipes (Metrex)
▪ Płyn Mikrozid AF Liquid (Schülke & Mayr)
▪ FD 322 (Dürr Dental)
▪ Incidin Liquid (Ecolab)

Sterylizacja

Taca standardowa i podkładka antypoślizgowa mogą być sterylizowane.
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3 Wymiana i sprawdzanie środków do czyszczenia
i odkażania

3.1 Wymiana butelki żelu DEKASEPTOL

Wymagania
Urządzenie musi być włączone przy wymianie butli DEKASEPTOL Gel.

▶ Włączyć urządzenie.
▶ Zdjąć osłonę z części głównej urządzenia.
▶ Odkręcić nakrętkę nowej butelki żelu DEKASEPTOL.

▶ Wyjąć pustą butelkę z podstawy urządzenia, odkręcić podłączenie butelki
z żelem DEKASEPTOL, nakręcić na nową butelkę z żelem DEKASEPTOL
i włożyć butelkę.
Wyposażenie: DEKASEPTOL kanister do napełniania (Nr mat. 1.000.7205)
z kranikiem (Nr mat. 0.224.6876).
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Jeżeli butelka jest wyjęta, na ekranie dotykowym wyświetli się komunikat sta-
tusu. Aby wyświetlić komunikat statusu „Brak butelki Dekaseptolu”, należy naj-
pierw nacisnąć strzałkę, a następnie komunikat statusu. W dalszej kolejności
wykonać wymagane kroki.
▶ Ponownie założyć pokrywę podstawy urządzenia.

Wskazówki
Całkowicie opróżnione opakowania można utylizować w punktach odzysku
surowców wtórnych.
Patrz też:Dane dotyczące bezpieczeństwa

3.2 Wymiana butelki OXYGENAL 6

W instalacjach do dezynfekcji wody KaVo można stosować wyłącznie środek
KaVo OXYGENAL 6 (Nr mat. 0.489.3451).
▶ Rozlany środek OXYGENAL natychmiast zetrzeć, żeby uniknąć przebarwie-

nia powierzchni.
▶ Zdjąć osłonę z części głównej urządzenia.

▶ Odkręcić nakrętkę nowej butli OXYGENAL 6.
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▶ Wychylić pustą butlę OXYGENAL 6 z podstawy urządzenia i wyciągnąć od
dołu z adaptera.

Jeżeli butelka jest wyjęta, na ekranie dotykowym wyświetli się komunikat sta-
tusu. Aby wyświetlić komunikat statusu „Brak butelki Oxygenalu”, należy naj-
pierw nacisnąć strzałkę, a następnie nacisnąć komunikat statusu. W dalszej ko-
lejności wykonać wymagane kroki.
▶ Wcisnąć nową butelkę w przystawkę i włożyć butelkę do podstawy urządze-

nia.

▶ Ponownie założyć pokrywę podstawy urządzenia.

Wskazówki
Całkowicie opróżnione opakowania można utylizować w punktach odzysku
surowców wtórnych.
Patrz też:Dane dotyczące bezpieczeństwa

3.3 Sprawdzanie stężenia OXYGENAL 6
▶ Sprawdzić standardowe stężenie 0,02% H2O2 (200 ppm): pojemnik pomia-

rowy (40 ml) napełnić 39 ml wody i 1 ml wody uzdatnionej.
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▶ Zanurzyć w cieczy pasek testowy testu Merckoquant na obecność nadtlen-
ku.

ð Porównać kolor i odczytać wartość: w przypadku stężenia 200 ppm pokaza-
nych jest 5 mg/l.
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Inne wartości stężenia można testować według następującej tabeli:

Wartość stężenia
H2O2

Pojemnik pomiarowy Stosunek wody do
wody uzdatnionej

Wartość na pasku te-
stowym

0,02% (200 ppm) stęże-
nie standardowe

40 ml 39:1 5 mg/l

0,05% (500 ppm) 100 ml 99:1 5 mg/l
0,1% (1000 ppm) 40 ml 39:1 25 mg/l
0,2% (2000 ppm) 80 ml 79:1 25 mg/l
0,25% (2500 ppm) stę-
żenie intensywnego od-
każania

100 ml 99:1 25 mg/l

0,3% (3000 ppm) 120 ml 119:1 25 mg/l
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