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1. KULLANMADAN ÖNCE
TEBRİKLER!
Artık bu yeni EMS cihazının sahibisiniz!
Lütfen ürünü kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun →

Elektrik çarpması riskinin ÖNLENMESİ İÇİN, bu donanım sadece koruyucu toprak / topraklamalı
şebeke elektriğine bağlanmalıdır. Bu cihaz koruyucu topraklama gerektiren Sınıf I izolasyon sistemi
kullanmaktadır.
Bu ürün ve/veya herhangi bir aksesuarı üzerinde değişiklik YAPMAYIN.
Bu tıbbi cihazın herhangi bir parçasında değişiklik yapılmasına izin verilmemektedir.
Cihazın içini AÇMAYIN. Cihazın içinde onarılabilecek parça bulunmamaktadır.
Doğrudan veya dolaylı olarak cihazla ilgili ciddi bir durum meydana gelirse, derhal üreticiye, ve
ülkenizdeki ve hastanın bulunduğu yerdeki (farklıysa) yetkili makamlara haber verin.
Arıza durumunda, cihaz gözetimsiz bırakıldığında veya bakım amacıyla, elektrik fişini elektrik
prizinden çekin.
Kullanmadığınız zaman su girişini kapatın. Cihaz Aquastop ile donatılmamıştır ve EG-110 su
hortumu bağlantısı çıkabilir veya sızdırabilir: Su baskını riski.
Cihazın kullanma talimatları ve Tedavi Tavsiyeleri (FB-648) ve PIEZON® Tedavi Tavsiyeleri
(FB-652), elektronik formatta tedarik edilir ve ürüne ait belgelerin parçasını teşkil eder. Bununla
birlikte, kağıt üzerinde tedarik etmek isterseniz, web sitemiz üzerinden, telefonla veya yazılı
olarak talep ederseniz, 7 gün içinde alabilirsiniz.
• Cihazın (FB-618) Kullanım Talimatlarının yanı sıra Tedavi Tavsiyeleri (FB-648) ve PIEZON® Tedavi
Tavsiyeleri (FB-652), www.ems-instruction.com sayfası üzerinden, FT-229 Ürün / Anahtar Kodu
kullanılarak PDF formatında indirilebilir. PDF reader programı gereklidir; ihtiyaç duyulması halinde
aynı web sitesinden indirilebilir.
• Cihazı çalıştırmadan ve ilgili aksesuarları kullanmadan önce, Kullanım Talimatlarının tamamen
okunması ve anlaşılması temel önem arz eder. Tedavi Önerileri, cihazın Kullanım Talimatlarının
ayrılmaz bir parçasıdır ve her belge diğerini tamamlayıcı niteliktedir. Bu belgeyi daima elinizin
altında bulundurun.
• www.ems-instruction.com adresinden cihazınıza ait belgelerinin en son sürümlerini istemek ve /
veya indirmek için, web sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.
• Daha fazla bilgi ve destek için, lütfen EMS teknik destek servisi veya yerel EMS temsilciniz ile
temasa geçin.
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1.1.

Kullanım Amacı

Cihaz şu öğelerden oluşan sabit bir masa üstü
ünitesidir:

AIRFLOW®: Hava, parlatma teknolojisi
PIEZON®: ultrasonik diş pası temizleyici

Doğal diş, restorasyon ve implantlardan

BİYOFİLM VE DİŞTAŞI TEMİZLEMEK
İÇİN,
diş profilaksisi sırasında önleme, bakım ve
tedavide kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
1.2.

Uygulama Alanları

Tüm pürüzsüz yüzeyler, çukurlar, fissürler ve interproksimal alanlar dahil olmak üzere doğal dişler, diş
restorasyonları ve diş implantları üzerine uygulama.

AIRFLOW® uygulamaları şunları kapsar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dolgu maddesi yerleşimi için, diş plağı temizleme
Inley ve onley dolgular, kaplamalar ve kron uygulamaları için, yapıştırma / sementasyon öncesinde yüzey
hazırlığı
Komposit restorasyon malzemelerinin uygulanmasından önce yüzey hazırlığı
Ortodontik hastalar için etkili plak ve leke çıkarma
Ortodondik braketlerin birleştirilmesinden önce, temizleme
Doldurma işleminden önce implant fikstürünün temizlenmesi
Renk tespiti için leke çıkarma
Florür müdahalesinden önce plak temizleme
Beyazlatma işleminden önce plak ve leke temizleme

PERIOFLOW® uygulamaları şunları kapsar:
•
•
•

İlk tedaviyi takiben periodontal derin cebin 9 mm'ye kadar bakımı
Periodontal biyofilmin çıkarılması
İmplantların temizlenmesi

PIEZON® uygulamaları şunları kapsar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supraginjival diştaşı temizleme
Subginjival diştaşı temizleme
Periodontal tedavi
Aproksimal kavitelerin hazırlanması
Yüksek tiksotropik, çift kürlü çimentolarla diş tonunda inlay ve onlay yapıştırma
Kron, köprü, inlay ve çivilerin yanı sıra yoğunlaştırıcı gutta-percha'nın (Güta Perka) çıkarılması
Kök kanallarının irrigasyonu, temizlenmesi, endo hazırlığı
Endo retrograd hazırlığı
Endo yoğunlaştırıcı gutta-percha'nın (Güta Perka) uygulaması
Endo kron, köprü ve restorasyon malzemesi çıkarılması
Restoratif: Kavitelerin hazırlanması
Restoratif: Restorasyon öğelerinin sementasyonu
Restoratif: Amalgam yoğunlaşması
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1.3.

Amaçlanan Kullanıcı

Bu cihazı sadece, ilgili ülkenin yönetmeliklerine, kazalara karşı alınacak önlemlere ve bu kullanım
talimatlarına harfiyen uyan, kalifiye diş hekimleri, diş hijyen uzmanları ve diş hekimi kullanmalıdır.
Cihaz, yalnızca enfeksiyon kontrolü,
kişisel koruma ve hasta güvenliği
konusunda bilgilendirilmiş kişiler
tarafından hazırlanmalı ve muhafaza
edilmelidir.

Hatalı kullanım (örneğin, hijyen veya düzenli bakım eksikliği
nedeniyle), talimatlarımıza uyulmaması veya EMS tarafından
onaylanmayan aksesuarların ve yedek parçaların kullanılması,
garanti ve diğer hak tüm hak taleplerini geçersiz kılar.

Bu tıbbi cihazın kullanımı için ilk mesleki eğitimin haricinde herhangi bir özel eğitim gerekmemektedir.
Uygulayıcı, klinik tedavileri gerçekleştirmekten ve beceri ve / veya eğitim eksikliğinden kaynaklanabilecek
her türlü tehlikeden sorumludur.
En üstün hasta konforu, güvenliği ve verimlilik elde etmek amacıyla,
SWISS DENTAL ACADEMY Eğitim Programını düzenli olarak takip etmenizi öneririz.

Kılavuzlu Biyofilm terapisini biliyor musunuz? Bilmiyorsanız:

ŞİMDİ EĞİTİM ALIN
Lütfen daha fazla bilgi için yerel EMS temsilcinizle görüşün.

En uygun kurulum ve en yüksek güvenilirlik için, ürünün profesyonel kurulumunun ve kullanıma açılmasının
EMS tarafından yetkilendirilmiş bir kişi tarafından gerçekleştirilmesi şiddetle tavsiye edilir.

1.4.

Hedeflenen Hastalar

AIRFLOW® cihazları, yaş ve cinsiyet gözetilmeksizin, diş yüzeyine su, hava ve dental toz püskürtülerek
gerçekleştirilen diş (doğal veya implant) temizleme ve parlatma dahil, diş tedavisi gerektiren hastalar için
tasarlanmıştır.
PIEZON® cihazları, yaş ve cinsiyet gözetilmeksizin, diş pası temizleme (örneğin subginjival ve supraginjival
taşlar, lekeler), endo uygulaması (örneğin kök kanal tedavisi), restoratif uygulamalar (örn. kaviteler,
amalgamlar), periodontoloji ve diş profilaksisi dahil olmak üzere diş tedavisi gerektiren hastalar için
tasarlanmıştır.
Bu tıbbi cihaz, yenidoğan (yenidoğan) ve bebek (<2 yaşında) hasta popülasyonlarında kullanılmak üzere
tasarlanmamıştır.
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1.5.

Kontrendikasyonlar
Alternatif tavsiyesi:

Tedavi kontrendikasyonları:
AIRFLOW® ve PERIOFLOW®

bu kişiler için
kontrendikedir:

Ağır veya stabil olmayan üst solunum yolu
enfeksiyonları, kronik bronşit / astımlı
hastalar1.

PERIOFLOW®

bu kişiler için
kontrendikedir:

Gebe ve emziren hastalar

PERIOFLOW®

bu kişiler için
kontrendikedir:

Ağır inflamasyon ve / veya osteonekroz
hastaları.

PIEZON®

bu kişiler için
kontrendikedir:

Kalp pili, defibrilatör ve herhangi bir
implante edilebilir elektronik cihaz bulunan
hastalar.

PIEZON®
AIRFLOW®
ve PIEZON® PS
AIRFLOW®
PLUS ve
PIEZON® PS
AIRFLOW®
PLUS

Bulaşıcı hastalık veya enfeksiyon riski taşıyan hastalarda AIRFLOW® ve / veya PERIOFLOW® kullanımı
kararı, hekim korunma seviyesinin, hasta risk değerlendirmesinin ve belirli ülke düzenlemelerinin dikkate
alınmasını takiben diş hekimi / hekim tarafından bireysel olarak alınmalıdır.
Bisfosfonat tedavisi altındaki hastalarda, AIRFLOW® ve / veya PERIOFLOW® kullanma kararı, hastanın
ağız sağlığına bağlı olarak diş hekimi / doktor tarafından alınmalıdır.
Alternatif tavsiyesi:

AIRFLOW® tozların kontrendikasyonları:
CLASSIC toz

bu kişiler için
kontrendikedir:

Düşük tuz diyetine tabi hastalar.

Flavored CLASSIC toz

bu kişiler için
kontrendikedir:

Tatlandırıcı aromaya alerjik
hastalar.

bu kişiler için
kontrendikedir:
bu kişiler için
kontrendikedir:

Klorheksidine alerjisi olan
hastalar.

PLUS toz
PERIO & SOFT toz

1.6.

Glisine (Glikokol) alerjik hastalar.

AIRFLOW® PLUS
AIRFLOW®
PLUS/PERIO
ve CLASSIC NEUTRAL
AIRFLOW® PERIO
AIRFLOW® PLUS

Uyumluluk

Bu cihaz aşağıdaki aksesuarlar ile uyumludur:
AIRFLOW® Tozlar
AIRFLOW® Piyesamen
PERIOFLOW® Piyesamen
PIEZON® Piyesamenler
PIEZON® Diş pası temizleme ve Periodontal
aletleri
PIEZON® Endodontik aletler

1

PLUS tozlar: DV-082, DV-167 serileri
CLASSIC tozlar: DV-048 serileri
PERIO ve SOFT tozlar: DV-070, DV-071 serileri
EL-308
EL-354
EN-060, EN-061
PS, A, P, PSR, PSL, PI
Endochuck 120°

AIRFLOW® uygulaması sırasında tozun solunmasına olasılığı nedeniyle.
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Tatbiki parçalar
Aşağıdakiler, Tıbbi Cihaz Tatbiki Parçalarıdır:
• AIRFLOW® (EL-308) piyesamen
• PERIOFLOW ® (EL-354) piyesamen
• PIEZON® (EN-060 and EN-061) piyesamenler
Tatbiki Parçalar, belirli çalışma koşullarında 41 °C'yi aşabilir ve maksimum 51 °C'ye erişebilir.

1.7.

Alınacak Genel Tedbirler

PS Aleti

YALNIZCA EMS AKSESUARLARI
KULLANIN!
Herhangi başka bir aksesuarın kullanılması hasta
yaralanmasına, arızaya veya cihazın hasar görmesine
neden olabilir
Patlama riski söz konusu olması nedeniyle, bu cihazı yanıcı anestezikler veya oksitleyici gazlar (azot
oksit (N2O) ve oksijen gibi) veya uçucu solventlerin (eter veya alkol gibi) yakınında KULLANMAYIN.
Tozu, asit veya sıcaklık kaynağı yakınında muhafaza ETMEYİN.
Elektromanyetik bozulmalar durumunda hastanın ve / veya kullanıcının olumsuz etkilere maruz
kalmaması için aşağıdaki önlemleri alın:
• Daima, “Elektromanyetik Uyumluluk” bölümünde listelenen bilgilere başvurun.
• Muhtemelen elektromanyetik parazitlerden kaynaklanan bir kablosuz pedal arızası durumunda,
kablosuz pedal yerine kablolu pedalı kullanın.
• Muhtemelen elektromanyetik arızalardan kaynaklanan bir cihaz arızası durumunda, kablo
bağlantısını kontrol edin, paraziti engelleyebilmek için taşınabilir RF iletişim donanımını ve
yakınında bulunan mobil cihazları mümkün olduğunca uzaklaştırın.
• Elektromanyetik bozukluğun devam etmesi durumunda cihazı kullanmayı durdurun ve yardım için
EMS teknik servisi ile iletişime geçin.
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2. KURULUM
2.1.

Kutuya dahil donanım

Nakliye esnasında oluşabilecek herhangi bir hasarı tespit edebilmek için, içeriği kontrol edin.
AIRFLOW
Prophylaxis
Master® Ünitesi

Çabuk
Kullanım
Kılavuzu

Master Screw (Ana
Vida), su ve hava
filtreleri ile birlikte
FT-229/A

Güç kablosu
Fiş tipi ülkeye göre
değişmektedir

eIFU yükleme ve
ürün kaydı için
bağlantılar sağlar

AIRFLOW®
PLUS Profilaksi
Tozu

Hava hortumu

Toz Hazneleri

EH-142

PLUS: EL-607
CLASSIC: EL-606

12x DV-082
veya 3x DV-167/Z

Su hortumu
EG-110

AIRFLOW®
CLASSIC
Profilaksi Tozu

NIGHT
CLEANER23

CLIP+CLEAN
2x AB-613
(Paket EL-655)

DV-154
(800 ml)

2x DV-048

Aşağıdaki pedallardan biri:
PIEZON®

AIRFLOW®
piyesamen
kordonu

şişesi

EG-111

Boost kablosuz
pedal

EM-145

EK-404A
2 adet AA 1,5V lityum
pil

şişe

PIEZON®
piyesamen
kordonu

Ayak anahtarı
(Kablolu pedal)

EG-120

EM-146

NIGHT
CLEANER

İ
İ

EK-410

İ

ğ
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FS-472 / FS-447 / FS-473 (Aşağıya
bkz.) 4

FS-441 / FS-462

1

EL-308: AIRFLOW® piyesamen

1

EN-060: PIEZON® piyesamen

2

AB-470A/A: Easy Clean

2

3x DS-016A: Alet PS

FS-443 / FS-467

1

EL-354: PERIOFLOW® piyesamen

2

3

Ultra FS ClasenUNO Kanül

4

EL-651: Kordon contaları

3

AB-358/B Nozul çıkarıcı (altta)
10x AB-1010: PERIOFLOW®
nozülü
6x DT-064: Alet PI

5

El-600: Su filtresi

4

DT-018: Yassı anahtar (üstte)

6

EL-599: Hava filtresi

5

DS-010: Endochuck 120°

3

4x AB-340: Işık kılavuz

AIRFLOW® uygulama kutusu FS-472, Avrupa Birliği'ne ClasenUNO Kanül olarak giriş yapmıştır. Dünyanın diğer bölgelerinde,
referans FS-447 / FS-473'dir.
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2.2.

Adım adım kurulum

Cihazı yerleştirmek için uygun bir alan bulun.
Tıbbi cihazınızı (kontrol ünitesi) diş kliniğinizde, faaliyetiniz için uygun bir yere yerleştirin ve kolay
kullanım ve uygun havalandırma sağlamak için yeterli boş alan bırakın.
Daima yaklaşık 10 cm açıklık bırakın ve diğer cihazların üzerine yerleştirmeyin.
Tıbbi cihaz, güvenli ve düz bir yüzeye (maksimum eğim 5 derece olacak şekilde) yerleştirilmelidir.

Su ve hava tedarik kanallarının temiz olduklarını kontrol edin.
Diş kliniğinizde hava ve su gelişinin, sırasıyla EG-110 ve EH-142 hortumlarıyla, filtreli musluk suyu ve
basınçlı hava kaynağından sağlandığını kontrol edin.
Su ve hava hatlarının bağlantılarının istenen EG-110 ve EH-142 hortumlarıyla gerçekleştirilmemiş
olması durumunda, kalifiye personel tarafından doğru bir şekilde kurulum yapılmalıdır. Destek için EMS
Servisi'ni arayın.
Geri bulaşmayı önlemek amacıyla, kabloyu EN-1717 veya DVGW5 uyumlu sıvı kaynaklarına bağlayın.

Düzgün ve güvenli bir elektrik hattı olup olmadığını kontrol edin.
Bu cihaz koruyucu topraklama gerektiren Sınıf I izolasyon sistemi kullanmaktadır.
Üniteyi yalnızca FI korumalı şebeke elektriğine bağlayın (FI = Artık akım koruması).
ABD ve Kanada için: Sadece hastane şebekesine bağlı bir prize takın.
Ünitenin zarar görmesini, yangın ve elektrik çarpması tehlikesini önlemek için cihazın nominal
voltajının yerel şebeke voltajı ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
Ünitenin ana prizine herhangi bir zamanda ulaşılabilir olmalıdır.
Kliniğinizde toprak korumalı şebeke YOKSA, cihazı KURMAYIN. Bu hususta herhangi bir sorunla
karşılaşmanız durumunda, yerinde kalifiye personel desteği almak için EMS Servisi ile iletişime geçin.

Dikkatli olun
EMS'den tedarik edilenler dışındaki kabloların ve aksesuarların kullanılması EMC performansını
olumsuz yönde etkileyebilir. Yalnızca EMS'den tedarik edilen parçaları kullanın.
Cihaz, kablosuz pedal ile iletişim kurmak için düşük güçlü bir radyo, 8 dBm EIRP maksimum Bluetooth®
2,4 GHz kullanır. Bu donanımın yakınında parazit oluşabilir.
Kablolu bir pedal bağlandığında Bluetooth®akımı otomatik olarak devre dışı bırakılır (kapanır).
Taşınabilir RF iletişim donanımı (anten kabloları ve harici antenler gibi ağ donanımları dahil), kablolar da
dahil olmak üzere cihazın herhangi bir parçasına 30 cm mesafeden (12 inç) yakında kullanılmamalıdır. Aksi
halde, bu donanımın performansında düşme söz konusu olabilir.

Alman Teknik ve Bilimsel Gaz ve Su Birliği

TÜRKÇE
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Hava ve su hortumlarının bağlantısını gerçekleştirin
Cihazı ters çevirin ve baş aşağı yerleştirin.
1

EH-142

dental

ünite

kaynağına

bağlayın.

Hortum bağlantısını hava girişine sıkıca bastırın (zor olabilir).

EG-110
2

hortumunu,

hava

su

hortumunu,

dental

ünite

kaynağına

bağlayın.

Geri bulaşmayı önlemek amacıyla, kabloyu EN-1717 veya DVGW uyumlu
sıvı kaynaklarına bağlayın.
Hava ve su şebekelerinin bağlantısını gerçekleştirmeden önce, PIEZON®
veya NIGHT CLEANER şişesini YERLEŞTİRMEYİN.

Basınç: 4,5 ila 7 bar
Kuru hava. Maks. nem: 1,032
g/m3
Filtreleme: Maks. 1 μm
İçme suyu
Basınç: 2 ila 5 bar
Tuzluluk: maks. %0,2
Sıcaklık: 10°C ila 30°C

Kurulum aksesuarları
Cihazı ters tutmaya devam edin ve güç şebekesinden ayırın!

1
5

6

5

6

2

3

4

4

TÜRKÇE
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EH-142
Hava
hortumu
Önceden
yerleştirilmiş filtre
ÇOK KUVVETLİCE BASTIRIN
EG-110
Su hortumu - Önceden yerleştirilmiş
filtre
Güç kablosu prize
(Sigorta tutucusu prize)

4

EK-410
Kablo bağlantılı pedal
YALNIZCA
UYGULANABİLİR
OLDUĞUNDA

5

EM-145
AIRFLOW® piyesamen kordonu +
kilit aktüatörü
KUVVETLİCE BASTIRIN

6

EM-146
PIEZON® piyesamen kordonu +
kilit aktüatörü
KUVVETLİCE BASTIRIN
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Bağlantı kordonlarını

1.

KUVVETLİCE
BASTIRIN

2.
BASTIRIN

Piyesamen kablosu tam bağlanmamış.

Yerine oturması için, KUVVETLİCE BASTIRIN.
Sistem doğru bağlanmamış / kilitlenmemiş.
Piyesamenin kablo sistemini çıkarmak için, bağlantı kilidini açın ve aynı anda çekin.

Cihazı yerine tespit edin
Cihazın tabanının orta kısmında, bir “Master Screw” (Ana Vida) bulacaksınız.
Öncelikle Master Screw'i (Ana Vida) gevşetin ve bu vidayı cihazı bir masa veya AL-125 cihaz desteği üzerine
sabitlemek için kullanın (AL-125 parçasını, satış sonrası destek departmanımızdan veya dağıtıcılarımızdan
temin edebilirsiniz).

Masa

Master Screw (Ana
Vida) kullanımı

Master Screw (Ana Vida) yerleşimi

Alet kullanılmadan yerinden çıkarılmamasını sağlamak amacıyla, ürünle birlikte teslim edilen "Master
Screw"'i (Ana Vida) kullanarak cihazı yerine sabitleyin.
Tıbbi cihazın görüş alanınıza ve kişisel çalışma ünitenizin özelliklerine (aydınlatma ve kullanıcı ile cihaz
arasındaki mesafe) uygun şekilde konumlandığını kontrol edin. Cihaz daima kolay ve çabuk erişilebilir
olmalıdır.
Su ve hava hatlarının ve güç kablosunun fiziksel hareketi engellemediğinden emin olun.

TÜRKÇE
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Cihazınızın elektrik bağlantısını gerçekleştirin.
Artık güç kablosunu şebekeye bağlayabilirsiniz.
Koruyucu toprak bağlantısı gerekmektedir!
Elektrik şebekesinin etkili bir koruyucu
bulunduğundan emin olun.

toprak

bağlantısı

Voltaj: 100-240 Vac
Frekans: 50 ila 60 Hz.
Çalıştırma akımı: Maks. 4 A

Kablosuz pedalın kurulması
Kablosuz pedala iki (2) adet AA 1,5V lityum pil takın. Kapağı kapatın ve
cihazınızı çalıştırın.
Yangın tehlikesi: Yalnızca akım sınırlayıcı / kısa devre ve aşırı sıcaklık
korumasına sahip pilleri kullanın (IEC 60086-4: 2014 Lityum pillerin emniyeti
normu ile uyumlu).
Cihazınızla birlikte teslim edilen opsiyonel kablosuz pedal, cihazla eşleştirilmiş ve kullanıma hazırdır (Not:
Bir pedal, aynı zamanda yalnızca bir cihaz kumanda edebilir. Piller çıkarılsa bile, eşleşme ayarı muhafaza
edilir).
Yeni makinenizi teslim aldığınızda yapmanız gereken tek şey, iki (2) adet AA lityum pili kablosuz pedala
takmaktır, cihazınız böylece çalışmaya hazır olacaktır.
Pedalınızı değiştirmeniz durumunda, yeni pedalı cihazınız ile eşleştirmeniz gerekir. Talimatlar için, lütfen
özel Bakım ve Sorun Giderme bölümüne bkz.
Kablolu bir pedal bağlandığında Bluetooth®akımı otomatik olarak devre dışı bırakılır (kapanır).

Kablosuz pedal, kumanda ünitesi ile iletişim kurmak için düşük güçlü bir radyo, 8 dBm EIRP maksimum
Bluetooth® 2,4 GHz kullanır. Bu donanımın yakınında parazit oluşabilir.
Taşınabilir RF iletişim donanımı (anten kabloları ve harici antenler gibi ağ donanımları dahil), kablolar da
dahil olmak üzere cihazın herhangi bir parçasına 30 cm mesafeden (12 inç) yakında kullanılmamalıdır. Aksi
halde, bu donanımın performansında düşme söz konusu olabilir.

TÜRKÇE
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2.3.

Toz Hazneleri
Klinik açıdan risk: PLUS toz haznesi ile yalnızca PLUS veya PERIO toz kullanın.
Klinik açıdan risk: Subginjival işlemler için, yalnızca PLUS toz haznesini (kırmızı) kullanın.

PLUS

PLUS toz haznesi, PLUS toz için tasarlanmıştır. Subginjival ve supraginjival
işlemler için kullanılanilir.

Basınç, Perioflow uygulamaları da dahil subginjival tedaviler ile uyum
sağlamak üzere otomatik olarak azaltılır (Supraginjival uygulamalar da
mümkündür).
Uyumlu EMS tozları: PLUS ve PERIO (ayrıntılı bilgi için, “Uyumluluk”
paragrafına bkz.).

CLASSIC

CLASSIC toz haznesi, CLASSIC toz için tasarlanmıştır ve yalnızca supraginjival
uygulamalar için kullanılabilir.

Sodyum bikarbonat: Supraginjival uygulamalar için, yalnızca bu tozu ve
hazneyi kullanın.
Uyumlu EMS tozları: CLASSIC ve SOFT (ayrıntılı bilgi için, “Uyumluluk”
paragrafına bkz.).
Şişeyi ve toz haznesini kontrol edin: Gövde üzerinde çatlak bulunmamalıdır.
Toz haznesi kullanım sırasında basınç altındadır. Sorunları parçaları derhal değiştirin.
Toz haznelerinin kuru olduklarından emin olun.
Restoratif uygulamalar, kron, köprü, implant uygulamaları ve ortodontik tedaviler için, yalnızca PLUS
veya PERIO tozları kullanın.
Toz haznelerini ve kapaklarını / parçalarını buhara maruz bırakarak veya kuru termik işleme tabi tutarak
sterilize etmeyin. Sadece ortam sıcaklığında aktif dezenfekte edici ve temizleyici maddeleri kullanın.

Yalnızca elle: Belirtilen MAKS. seviyesine dek toz
doldurmak için, toz hanesinin kapağını çıkarın, ardından
kapağı şişenin üzerine yeniden takın.
Tozu serbestçe boşaltın. Merkezi tüp sorunsuzca
doldurulabilir.

Basınç vermeden önce, toz haznesini cihaza yerleştirin.
Manyetik çekim ile doğru şekilde yerleşecektir.
Baş aşağı takmayın.

Hazneyi MAKS. seviye işaretinin üzerinde
doldurmayın. Doldurma işleminden sonra toz seviyesi
hafifçe düşecektir (toz sıkışması).

TÜRKÇE
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2.4.

Su beslemesi ve PIEZON® şişesi

Şişesiz:
PIEZON® ve AIRFLOW® harici su kaynağı kullanır.

CLIP+CLEAN kullanılmadan
önce temizlenmeli ve dezenfekte
edilmelidir.
Dezenfekte
edilmemiş
CLIP+CLEAN cihazı kontamine
edebilir.

Şişe takılı olarak:
AIRFLOW® harici su
kullanır.
PIEZON® şişe sıvı
kullanır.

CLIP+CLEAN'i toz koruması
için
cihazın
şişe
yuvasına
yerleştirin.

beslemesi
kaynağını

PIEZON® şişesinin bağlantısını
gerçekleştirin.
Dezenfektan solüsyonları için,
yalnızca PIEZON® EG-111 şişesini
(şeffaf) kullanın.

PIEZON® şişesi aşağıdaki solüsyonlarla uyumludur:
İstenmeyen kimyasal reaksiyonlardan veya solüsyon artıklarını yutmaktan kaçanın. Farklı bir solüsyonu
kullanmadan önce sıvı kanalını daima su ile durulayın veya yalnızca su gerektiren bir işlem gerçekleştirin.
Tedavi uygulaması için, ülkedeki düzenlemelere ve önerilere uygun olarak, kişisel takdirinize göre
solüsyon ölçüsü kullanın.
Solüsyon
Sodyum hipoklorit
Klorheksidin
Karbanilitler
Povidon iyot
Kuaterner amonyum bileşiği
Setilpiridinyum klorür
Sitrik asit
Fizyolojik su (% NaCl )
Etanol
İzopropanol

Konsantre
%5'e kadar
%1'e kadar
%0,05'e kadar
%12'ye kadar
%0,7'ye kadar
%1'e kadar
%5'e kadar
%0,9'a kadar
%5'a kadar
%5'a kadar

PIEZON® şişesini ve burun nozul kapağını buhara maruz bırakarak veya kuru termik işleme tabi tutarak
sterilize etmeyin. Sadece ortam sıcaklığında aktif dezenfekte edici ve temizleyici maddeleri kullanın.

TÜRKÇE
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2.5.

AIRFLOW® ve PERIOFLOW® piyesamenleri

AIRFLOW® ve PERIOFLOW® piyesamenler
yeniden kullanılabilir; ancak daha öncesinde işleme
tabi tutulmalıdırlar: Temizleme, dezenfeksiyon ve
sterilizasyon. Steril olmayan el aletleri ve aksesuarlar
bakteriyel veya viral enfeksiyonlara neden olabilir.

AIRFLOW®
veya PERIOFLOW® piyesamenin bağlantısını
gerçekleştirin.

Ülkenizde yürürlükte bulunan, yeniden işleme tabi tutmaya yönelik düzenlemelerine ve “EMS
parçalarının yeniden işleme tabi tutulması” talimatlarına uyun.
AIRFLOW® piyesamenin tıkanması durumunda, talimatlar için “Bakım ve Sorun giderme” bölümüne bkz.

TÜRKÇE
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2.6.

PIEZON® Piyesamen ve Aletler

PIEZON®aletleri ve piyesamenleri yeniden kullanılabilirler; ancak kullanılmadan önce yeniden işleme
tabi tutulmalıdırlar: Temizleme, dezenfeksiyon ve sterilizasyon. Steril olmayan el aletleri ve aksesuarlar
bakteriyel veya viral enfeksiyonlara neden olabilir.
Ülkenizde yürürlükte bulunan, yeniden işleme tabi tutmaya yönelik düzenlemelerine ve “EMS
parçalarının yeniden işleme tabi tutulması” talimatlarına uyun.
Çabuk Kullanım Kılavuzu'nuzun sağ kapak
klasöründen uç uzunluğunu ve diş yapısını kontrol
edin.
Ucun burnu kırmızı alana geliyorsa, aşırı ve
kontrol edilemeyen bir sarsıntı söz konusu olabilir.
Ucu değiştirin.

Ucu / insert parçasını, EMS
CombiTorque aletini kullanarak
takın
Aletin vidalanmasını takiben,
istenen tork değerini elde etmek için
bir tur ekstra döndürün ve
CombiTorque aletini çıkarın.

PIEZON® piyesamenin
bağlantısını gerçekleştirin.
Herhangi bir sıvı varlığını
gidermek ve uygun bir elektrik
temasını sağlamak için bağlantıları
hava üfleyerek kurutun.

Nozul kapağı ve ışık kılavuz
Piyesameni, daima ışık kılavuzu
ve burun kapağı takılı ve doğru
sıkıştırılmış olarak kullanın.
Işık kılavuzu değiştirmek için,
“PIEZON® ışık kılavuz kontrolü ve
değişimi” bölümüne bkz.

EMS aletini piyesamen üzerine
vidalamak için, doğru torku elde
etmek ve ucun gevşemesine veya
kırılmasına
meydan
vermemek
amacıyla, yalnızca CombiTorque
kullanın.

TÜRKÇE
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3. CİHAZIN KULLANIMI
3.1.

Ara-yüzler
2

1

BOOST
Güçlüce
bastırın
NORMAL
Nazikçe bastırın

4

3

7
6

1

2

ON/OFF (Açık/Kapalı)
- Standby (Bekleme)
modu

Toz hanesini basınç
altına alma / Toz
hanesinin basıncını
alma

5

ON: Cihaz çalışma moduna geçer.
OFF: Cihaz bekleme durumuna geri döner.
(1 saat işlem yapılmadığında, ünite off (kapalı)-standby (bekleme) moduna geçer.)
Toz haznesi basınç altına alınır veya basıncı boşaltılır.
Basınç uygulaması sırasında toz haznesini aydınlatan beyaz bir ışık yanacaktır.
Haznenin basıncının boşaltılması sırasında, AIRFLOW® kablosu otomatik olarak boşaltılır ve işlemin
sonunda beyaz ışık söner.
Bekleme moduna giriş: Toz haznesinin basıncı otomatik olarak boşaltılır.
Toz haznesinin basıncının boşaltılmasının tamamlanması, 10 saniye kadar sürebilir.
Bu süre zarfında, boşaltılan havanın ve kalan tozun yukarı doğru püskürmesinden kaçınmak amacıyla,
AIRFLOW® piyesamenini burnu aşağı gelecek şekilde yuvasına yerleştirmeniz tavsiye edilir.

Güç ayarı

3

AIRFLOW® hava basıncını ve PIEZON® gücünü ayarlamak için parmaklarınızı rakamların altındaki
oyuğa yerleştirin:
•
0 (yalnızca su, mavi gösterge)
•
10 (Maksimum)
Önceden gerçekleştirilmiş ayarların hafızaya alınması.

4

PIEZON® su

5

AIRFLOW® su

AIRFLOW® su debisini ayarlayın.

6

Pedal (normal)

Normal çalışma için, pedalın kenarına basın.
İki piyesamen de yerinde olduğunda, pedal devre dışı kalır.

7

(Yalnızca kablosuz pedal
üzerinde)

Pedal BOOST

TÜRKÇE

PIEZON® su debisini ayarlayın.

Kablosuz pedalın ortasına kuvvetlice basılması, boost gücünü etkin duruma getir.
Boost özelliğini kolayca etkin duruma getirmek için: Ayağınızı pedal üzerinde tutun ve topuğunuzu yukarı
kaldırın.
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PIEZON® güç ayarı

Ünite, alete uygulanan yüke uygun cevap veren bir NO PAIN® teknolojisi ile donatılmıştır.
Aşağıdaki tabloda, kullanıcı güç ayarına göre maksimum çıkış gücü gösterilmektedir:

PIEZON®
Güç

Güç Ayarı

0

Maks. Çıkış Gücü [W] 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,4

1,2

2,1

3,0

3,9

4,8

5,6

6,4

7,2

8,0

Ucun kırılması riski: ENDO törpüleri ile, 2,5W'ı geçmeyin (Güç ayarı en fazla “3”)

AIRFLOW® basınç ayarı

PLUS ve CLASSIC toz haznelerinin her ikisi de, “Toz Hazneleri” bölümünde açıklandığı şekilde seçilen toz
haznesi ve ilgili toz tipi için optimal basınç aralığını otomatik olarak ayarlayan bir entegre dinamik basınç
regülatörüne sahiptir.
Aşağıdaki tabloda, seçilen toz haznesine6 ve kullanıcı güç ayarına göre, statik ve yaklaşık dinamik basınçlar
gösterilmektedir:

AIRFLOW®
Basınç

Basınç Ayarı

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Statik [Bar]

/

2,5

2,7

3,0

3,2

3,5

3,7

4,0

4,2

4,5

4,7

CLASSIC dinamik [Bar]

/

1,9

2,1

2,3

2,6

2,8

3,0

3,2

3,5

3,7

3,9

PLUS dinamik [Bar]

/

1,5

1,7

1,9

2,0

2,2

2,4

2,6

2,7

2,9

3,1

Dinamik basınçlar piyesamen ve toz türüne de bağlıdır. Listelenen basınç değerleri bilgilendirme amacı
taşımaktadır, DV-082 ve DV-048 tozları ile standart EL-308 AIRFLOW® kullanımı dikkate alınarak
belirlenmiştir.

TÜRKÇE
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PIEZON® ve AIRFLOW® BOOST

Kablosuz pedalın ortasına kuvvetlice basılması, BOOST modunu etkin duruma getir ve bunun neticesi
olarak güç aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde artar:

AIRFLOW®
Boost

Güç Ayarı

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Karşılık gelen Boost
Seviyesi

0

6

7

8

8

8

9

10

10

10

10

Güç Ayarı

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Karşılık gelen Boost
Seviyesi

0

6

7

8

9

10

10

10

10

10

10

PIEZON®
Boost

Ucun kırılma riski: BOOST modunu yalnızca yüksek güç kullanımı için uygun bir uçla kullanın.
BOOST modunu ENDO törpüler ile kullanmayın.

Kablosuz pedal pil tasarrufu
Kablosuz pedal her serbest bırakıldığında düşük güç moduna geçer. Uzun süre kullanılmasa bile, pilleri
çıkarmaya gerek yoktur.
Kablosuz pedal pillerinin istemsiz tükenmesini önlemek için, pedala 10 dakika boyunca kesintisiz olarak
basılı kalması durumunda pedal otomatik olarak kapalı moduna geçer.
Kapalı modundan çıkmak için, öncelikle kablosuz pedalın serbest kalması ve daha sonra cihazın güç
döngüsünün devreye girmesi (30 saniye süreyle kapatıp tekrar açılması) gerekiyor.

TÜRKÇE
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Su sıcaklığı ve akustik geri besleme ayarları
AIRFLOW® ve PIEZON® sıvıları sıcaklığı, fabrika ayarı olarak 40°C'dir.
Su sıcaklığını ve akustik geri beslemeyi ayarlamak için, aşağıdaki prosedürü uygulayın:
1. Cihazı ON (Açık) konumuna getirin.
2. İki piyesameni (AIRFLOW® ve PIEZON®) emniyetli bir şekilde yuvalarına yerleştirin.
3. Menüye erişim sağlamak için,  +  üzerine aynı anda basın. (Aşağıdaki görsele bkz. –
Rakamların altındaki oyuğa parmaklarınızı yerleştirin)

4. Rakamlar üzerinde renkler belirecek:
• Su sıcaklığı ayarı için 0 ila 4 (5 kullanılmamaktadır)
• Akustik geri bildirim ayarı için 6 ila 10 (5 kullanılmamaktadır)
Su sıcaklığı
0

Isıtma yok

Akustik geri besleme

1

2

3

4

6

7

8

9

10

25°

30°

35°

40°

Ses
yok

Düşük
ses seviyesi

Orta
ses
seviyesi

Yüksek
ses
seviyesi

Maksimum
ses seviyesi

5. Arzunuza göre ayarlarda değişiklik yapın.
6. Ayarları kaydetmek ve çıkmak için, ON/OFF (Açık/Kapalı) düğmesine basın.
Not:

•
•

Değişiklikler, AIRFLOW® ve PIEZON® sıvı sıcaklıklarının her ikisine birden uygulanır.
Birkaç saniyelik klavye hareketsizliğinden sonra cihaz otomatik olarak modundan çıkar.

Hedef sıcaklık, cihazın vücuduna göre belirlenir.
AIRFLOW® tarafında, su sıcaklığı kablo boyunca azalır. Hava spreyi de sıcaklığı düşürür. AIRFLOW®
spreyinin nihai sıcaklığı ılık, 40 ° C'den düşük.
PIEZON® tarafında PIEZON® Handpiece, kablo boyunca doğal soğutmayı telafi eden su hattını ısıtır.
Hasta konforunu en üst düzeye çıkarmak için lütfen sıcaklık ayarını yapın.
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3.2.

Tedavi sekansı

Hasta üzerinde herhangi bir işleme başlamadan önce, Tedaviye ilişkin tavsiyeleri inceleyin (FB-648
serisi belge).
2

AIRFLOW®
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

Toz haznesini yerleştirin.
Hazneyi basınç altına alın.
AIRFLOW® tozu ayarlayın
Su debisini ayarlayın.
AIRFLOW® piyesameni alın
İşlemi başlatmak için pedala basın.
[BT pedalın ortasına kuvvetlice basılması, BOOST
gücünü etkin duruma getir.]
İşlemi durdurmak için pedalı serbest bırakın.
Piyesameni tutucusuna geri bırakın.

5

3
4

7
6
8

PIEZON®
1
2
3
4
5
6
7
8

PIEZON® tozu ayarlayın.
Su debisini ayarlayın.
PIEZON® şişesini takın (gerekiyorsa).
PIEZON® piyesameni alın
İşlemi başlatmak için pedala basın.
[BT pedalın ortasına kuvvetlice basılması, BOOST
gücünü etkin duruma getir.]
İşlemi durdurmak için pedalı serbest bırakın.
Piyesameni tutucusuna geri bırakın.

3

4

2

1

6
5
7

İşlem hemen durmaz. Pedalın serbest bırakılması ve işlemin fiilen durması arasında kısa bir süre
olduğuna dikkat edin (yaklaşık 0,2 saniye).
Hastanın yaralanma tehlikesi. Özel bir tedavi konusunda eğitim almadıysanız, işlemi gerçekleştirmeyin.
Yeni tedavilere başlamadan önce daima gerekli eğitimi alın.
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4. OPSİYONEL DONANIM
4.1.

4.2.

PERIOFLOW® nozülleri
Tek kullanımlık
nozül.

Temizleme, dezenfekte ve sterilize işlemi
uygulanamaz.
Paketi açılımış veya hasar görmüş ise nozulü
KULLANMAYIN.

Nozulü sert bir
yüzeye iterek
bağlantısını
gerçekleştirin.

Nozulün doğru bir şekilde takıldığından emin olun =
tamamen içeri girmiş durumda.

Nozulü, nozul
çıkarıcıyı
kullanarak çıkarın.

Yaralanma tehlikesi: Daima AB-358/A nozul çıkarıcı
KULLANIN. Elle ÇIKARMAYIN.

Endochuck ve PI aleti

Endochuck eğe tutucu, 120° oryantasyonlu olarak mevcuttur.
Hiçbir törpü veya alet takılı olmadığı zaman cıvata somununu sıkmayın, aksi takdirde zarar görebilir.

Kullanmadan önce plastik kaplamanın aşınmadığını veya hasar görmediğini kontrol edin.
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4.3.

Ayna Vakum Kanülü

Ultra FS ClasenUNO Ayna Vakum Kanülü, yalnızca Avrupa Birliği'nde mevcuttur.
Ultra FS ClasenUNO Ayna Vakum Kanülü, dental ağız aynası ve medikal
vakum kanülünün birleşimidir. Cihaz, tedavi altındaki bölgenin daha iyi
görülmesini sağlamak ve / veya hastanın ağız boşluğundan sıvı ve parçacıkları
emmek için tasarlanmıştır.
ClasenUNO Kanülü, kullanılmadan önce yeniden işleme tabi tutulmalıdır:
Temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon.
Ülkenizde yürürlükte bulunan, yeniden işleme tabi tutmaya yönelik
düzenlemelere ve ClasenUNO talimatlarına uyun.
Dental ünitenizin yüksek hızlı vakum hortumuna bağlayın ve kullanmadan önce
uyumluluğunu kontrol edin (Dental ünitenin vakum hortumlarıyla uyumlu
olmayabilir).
Ayna yüzeyinin tamamen kurutulması gerekir. Aynadaki kireç tabakasını temizlemek imkansız değilse
de, zor olabilir.
Ultra FS ClasenUNO Ayna Vakum Kanülü, çok yüksek sayıda sterilizasyon uygulanabilecek şekilde
tasarlanmıştır. Kullanım ömrü, daha ziyade aşınma ve yıpranma ile belirlenir.
Herhangi bir hasar veya eskime halinde cihazı daima değiştirin.
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5. TEMİZLEME
TABİ TUTMA
5.1.

VE

YENİDEN

İŞLEME

Su hattının temizlenmesi ve Dezenfekte edilmesi

Hastanın enfeksiyona karşı korunması amacıyla, cihazın su
hattının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi zorunludur.

EG-110 HORTUMU İLE
SU TEDARİKİ

NIGHT CLEANER8 ürünü, tüm EMS AIRFLOW® ünitelerinin su
borularında dekontaminasyon sağlar ve biyofilm oluşumunu önler.
NIGHT CLEANER uzun kullanım dışı kalmalar sonrasında veya
proses suyunun ısıtılmasından sonra yosun ve kireç kalıntılarını
temizler ve bunlara karşı korur.

NIGHT
CLEANER8

Su tedarik hortumu ve cihazın ilgili bağlantısı bu prosedür ile
temizlenmeyecektir.

İlk hastadan önce her sabah: Durulama
1

2

3

4

Tamamen su ile
doldurulmuş şişeyi
cihazın üzerine
yerleştirin

Suyu 10 olarak ayarlayın
Cihazı ON (Açık)
konumuna getirin.

CLIP+CLEAN ile, iki
kordonu lavabo üzerinde
tutun

Pedala bir defa basın,
serbest bırakın ve
ardından 1 dakika
bekleyin.

Kontaminasyonun önlenmesi:

Beyaz ve mavi geri sayım,
kalan süreyi gösterir.

Temizleme maddesinin
hasta tarafından yutulması
riskini indirgemek amacıyla
daima tam dolu bir 800ml su
şişesi kullanın.

Optimal duruma için, iki
su regülatörünü de 10
seviyesine ayarlayın.

Lavabo ile kablolar
arasında herhangi bir temas
olmamasına dikkat edin.

Temizleme işlemi, pedala
basılmak suretiyle
durdurulabilir ve yeni baştan
başlatılabilir.

Temizlik maddesinin yutulması tehlikesi Kordondan daha fazla mavi kalıntı çıkmadığından emin olun.
Aksi halde, durulama prosedürünü tekrarlayın.
Durulama için kullanılan su şişesini, yeni bir kullanımdan önce daima boşaltın ve yıkayın. EMS, bir şişe
temizleme maddesinin haftalık kullanımını önerir (örn. Alpro Medical GMBH'den BC-San 100).
Temizlik maddesi kalıntısının yutulması tehlikesi. Durulama sırasında, az miktarda bir temizleme
maddesi su şişesinin içine girer.

ğ
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Her hasta arasında
Genel temizlik ve dezenfeksiyon

Cihazın dış yüzeyini bir bez ve alkolle temizleyin

Üniteyi yalnızca alkol bazlı, renksiz bir dezenfektan
(etanol, izopropanol) ile temizleyin.
Aşındırıcı toz veya aşındırıcı bir sünger asla
kullanmayın. Yüzeyin zarar görmesine neden olabilir.

Piyesamenlerin ve aletlerin yeniden işleme
tabi tutulması
İlerideki ilgili bölümlere bkz.
Kontaminasyon riski. Cihaz hava bağlantılarının üst
ve alt kısımlarını daima dezenfekte edin.

Günün sonunda: Gece temizliği
Temizlik maddesi olarak yalnızca EMS NIGHT CLEANER9 kullanın.
Diğer ürünler cihaza zarar verebilir veya cihazın temizlenmesi için yeterli olmayabilir ve hasta
zehirlenmesine neden olabilir.
1

2

3

4

NIGHT CLEANER
şişesini cihazın üzerine
yerleştirin

Suyu 10 olarak ayarlayın
Cihazı ON (Açık)
konumuna getirin.

CLIP+CLEAN ile, iki
kordonu lavabo üzerinde
tutun

Pedala bir defa basın,
serbest bırakın ve
ardından 1 dakika
bekleyin.

Yerleştirmeden önce,
CLIP+CLEAN'i cihazdan çıkarın.

Kontaminasyonun önlenmesi:
Temizleme maddesinin
akışını sağlamak için, iki su
regülatörünü de 10 olarak
ayarlayın.

Beyaz ve mavi geri sayım, kalan
süreyi gösterir.

Her temizlemede, 30 ml NIGHT

Lavabo ile kablolar arasında
herhangi bir temas olmamasına
dikkat edin.

CLEANER kullanılır.

CLIP+CLEAN her
kullanımdan sonra yeniden
temizleme işlemine tabi
tutulmalıdır.

Temizleme işleminden önce,
sıvı seviyesinin şişe boynunun
siyah başlığının üzerinde olduğunu
kontrol edin.

Temizleme işlemi, pedala basılmak
suretiyle durdurulabilir ve yeniden
başlatılabilir.
İşlem tamamlandıktan sonra,
NIGHT CLEANER şişesini, en az
12 saat kalacak şekilde, gece boyu
cihaz üzerinde bırakın.

ğ
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NIGHT CLEANER10 madddesi cihazın su hatlarında aktif kalabilir (hafta sonu, bayram veya gece) ve
optimum etki için en az 12 saat temas süresi gerektirir (En fazla 3 ay).
NIGHT CLEANER

Mavi NIGHT CLEANER şişesini,
yalnızca NIGHT CLEANER
maddesi ile doldurun

•
•
•
•

aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Bakterisit/ fungisit
Kireç ve yosunu yok eder ve oluşmasını
engeller
NIGHT CLEANER şişesi içinde stabil olarak
kalır.
Mavi renk, kullanıcının temizleme prosedürüne
ilişkin dikkatini artırır.

NIGHT CLEANER şişesini ve burun nozul kapağını buhara maruz bırakarak veya kuru termik işleme
tabi tutarak sterilize etmeyin. Sadece ortam sıcaklığında aktif dezenfekte edici ve temizleyici maddeleri
kullanın.
EMS Ultra Clean gibi Hidrojen Peroksit kullanmayın. Cihazın şişesi içinde bir süre sonra devredışı
kalır.

5.2.

NIGHT CLEANER hakkında güvenliğe ilişkin bilgi

NIGHT CLEANER 'ı diğer temizleme solüsyonları ile karıştırmayın.
NIGHT CLEANER yutulmamalıdır. Ürünü çocuklardan uzak tutun.
Yutulması durumunda, ağzı su ile çalkalayın. Kusturmaya/kusmaya çalışmayın.
Rahatsızlık durumunda, bir hekime başvurun.
NIGHT CLEANER solunmamalıdır. Solunması durumunda, temiz hava verin ve gerekirse bir doktora
danışın.
Gözlerle temas etmesinden kaçının. Temas etmesi durumunda, göz kapaklarınızı suyla birkaç dakika
boyunca iyice durulayın. Kolaylık açısından varsa kontak lenslerinizi çıkarın.
Ürüne eldiven kullanarak müdahale edin. Deri ile teması durumunda, su ve sabunla yıkayın.
Ürünün kıyafetlere bulaşması durumunda, kıyafetleri derhal çıkarın. Kontaminasyon endişeniz olması
durumunda, derhal bir hekime başvurun.
Daha ayrıntılı bilgi için, ürün ile birlikte teslim edilen NIGHT CLEANER özel kullanım talimatlarına bkz.

İmalatçı bilgisi ve iletişim noktası
Herhangi bir bilgi talebi ve / veya şikayet için yasal üreticiyle de iletişime geçebilirsiniz:
Mooswiesenstrasse 9
78112 St. Georgen, GERMANY
Phone: +49 7725 9392-0
www.alpro-medical.com

ğ

TÜRKÇE

FB-618/TR – rev.F – ed.2020/07
FB-618/EN– rev. G'den tercüme edildi

26/49

5.3.

EMS parçalarının yeniden işleme tabi tutulması

EMS, sterilizasyon ve sterilizasyon prosedürleri için ISO 17664'e uyumlu temizlik, dezenfeksiyon,
ambalajlama önerir.
Cihazın yeniden işleme tabi tutulmasına ilişkin istenmeyen durumları, doğrudan EMS'e bildirin.
Yeniden kullanılabilir ürünler temizlenmeli, dezenfekte edilmeli ve varsa ilk kullanımdan önce sterilize
edilmelidir. Ürünleri izin verilen sterilizasyon sayısının aşılmasını takiben yeniden kullanmayın, yenisi ile
değiştirin: "Teknik Tanımı" bölümündeki "Kullanım ömrü" kısmına bkz.
Temizleme ve dezenfeksiyon maddesinin imalatçısı tarafından belirtilen konsantre değerleri ve temas
süresine dikkat edilmelidir.
Sterilizasyonun, tüm parçaların önceden temizlenip, dezenfekte edilmeden elde edilemeyeceğini
unutmayın.

Aşağıdaki talimatlarda açık olmayan veya yetersiz gibi görünen bir nokta varsa, EMS ile iletişim
kurmaktan/EMS'i bilgilendirmekten lütfen çekinmeyin.
Aşağıdaki talimatlar, "Kullanım Amacına Uygunluk ve Uyumluluk" bölümünde listelenen EMS tıbbi
cihazlarının ve parçalarının yeniden kullanılmak üzere hazırlanmaları açısından yeterli olarak onaylanmıştır.
Kullanılan donanım, malzeme ve personel ile istenen sonuca ulaşmasını sağlamak kullanıcının
sorumluluğundadır. Bu, işlemin rutin takibini ve teyidini gerektirir. Aynı şekilde, işlemin uygulanması
sırasında verilen talimatlardan herhangi bir şekilde uzaklaşılmasının, olumsuz advers etkilere ve verimliliğin
olumsuz yönde etkilenmesine neden olabileceği unutulmamalıdır.
Kullanıcı hastanede veya klinikteki hijyen yönetmeliklerinin yanı sıra ülkesindeki geçerli yasal gereklere de
uymalıdır. Bu, özellikle prionların inaktivasyonu için ilave gereklilikler açısından da geçerlidir.
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Hazırlık
Manuel ön temizleme gerekir
20 sn - Kullandıktan hemen sonra piyasemenin/aletin lümen hattını suyla yıkayınız.
Sert kirler uygulamadan sonra derhal temizlenmelidir.
Ürünlere herhangi bir şekilde zarar gelmemesi, çevrenin veya müdahalede bulunan kişilerin
kontaminasyonunun önlenmesi için uygulama alanına güvenli biçimde taşıyınız.
Kullandıktan sonra 1 saat içinde temizlenmelidir.
Preparasyon tipine uygun koruyucu ekipman kullanınız.
AIRFLOW® ve PERIOFLOW®: Piyesamen tozu tıkanığının açılmasına daima dikkat edin ve işleme
başlamadan önce iki lümen (su ve toz) netliğini kontrol edin. Easy Clean kullanınız.
PIEZON® Piyasemenler:
• Herhangi bir kurulu aleti kaldırın.
• Burun kapağını çıkarın, ışık klavuzu ve contayı ayırın.

PIEZON® Endochuck:
• Yerleştirilmiş herhangi bir törpüyü kaldırın.
• Vidayı çıkarın ve küçük O-ring'i (conta) ayırın.

PIEZON® Aletleri ve CombiTorque®:
• PIEZON® Aletini ve CombiTorque®’u ayırın, ama her orijinal aleti ve CombiTorque®’u raf ömürleri
süresince bir arada tutun.

Her parça, manuel olarak veya dezenfektör kullanımı ile temizlenebilir. Optimal verimlilik ve kullanım ömrü
için, EMS tarafından, ISO 15883 uyumlu bir otomatik yıkayıcı-dezenfekte edici (WD) kullanımı tavsiye edilir.
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OTOMATİK

MANUEL

Temizleme, Dezenfekte Etme ve Kurutma

Temizleme

Yıkayıcı-dezenfektör, ISO 15883 normuna
uygun olmalı, kırılabilir küçük ürünleri muhafaza
edecek uygun sepetlere ve ürün lümenine bağlantı
için yaklaşık 16mm çapında yıkama bağlantılarına
sahip olmalıdır.

Aşağıdaki işlem herhangi bir EMS ürünü için
uygulanabilir:
Cihazları, %0,5 neodisher14 temizleme solüsyonu
ile 40°C deiyonize su içinde uygun yumuşak bir
fırça15 ile tüm görünür kalıntılar giderilinceye kadar
fırçalayınız.
Lümenli ürünler için tüm lümenleri,
15 sn
soğuk musluk suyu ile dolu sprey
tabancasıyla (2 bar statik su
basınçlı su tabancası) yıkayınız.

Ürünü uygun bir raf üzerine düzgün biçimde
yerleştirin, tüm lümenleri yıkama bağlantılarına
iliştirin ve otomatik temizlemeyi başlatın.
Yıkayıcı dezenfektörün üreticisinin
talimatlarına da riayet edilmelidir.
Kimyasal bir dezenfektan kullanılması
durumunda, dezenfeksiyon solüsyonu üreticisi
tarafından
belirtilen
talimatları
dikkatlice
uygulayınız.
Aşağıdaki otomatikleştirilmiş işlem11 3000 A0
Seviyesine ulaşmak için kullanılabilir:
Soğuk musluk suyuyla12 ön temizlik
2 dak
yapınız.
Suyu boşaltınız.
5 dak

3 dak

2 dak

3 dak

20 dak
(en az)

Musluk suyu ve %0,5 temizleme
solüsyonu ile 55°C sıcaklıkta
temizleyiniz.
Suyu boşaltınız.
Soğuk
demineralize
suyla13
durulayınız ve nötralize ediniz.
Suyu boşaltınız.
Soğuk
demineralize
suyla
durulayınız.
Suyu boşaltınız.
Minimum 93°C deiyonize suyla
termal
dezenfeksiyon
(son
durulama) yapınız.
Suyu boşaltınız.
100°C kurutunuz.

15 dak

15 sn

10 sn

Ürünü, %0,5 neodisher temizleme
solüsyonu ile 40°C deiyonize su
içine yerleştirin. Bütün lümenlerin
temizleme
solüsyonu
ile
dolduğundan emin olun (gerekirse
şırınga kullanın).
Bütün lümenleri, deiyonize soğuk
su ile dolu sprey tabancasıyla (2 bar
statik su basınçlı su tabancası)
durulayınız.
Ürünün tamamını, akan deiyonize
soğuk su altında yıkayınız.

Piyasemenler için hiçbir ultrasonik banyo ile
temizleme
prosedürünü
UYGULAMAYINIZ:
ürünleri tahrip edebilir.
Aşağıdaki işlem YALNIZCA EMS PIEZON® Aletleri
ve eğe tutucular içindir:
Lümenli ürün için tüm lümenleri,
15 sn
soğuk musluk suyu ile dolu sprey
tabancasıyla (statik su basıncı 2
bar’ı geçmeyen su tabancası)
yıkayınız.
10 dak

Ürünleri metal bir eleğe koyun ve
%0,5
neodisher
temizleme
solüsyonlu 40°C16 deiyonize suda
ultrasonik banyo ile temizleyiniz.
Bütün
lümenlerin
temizleme
solüsyonu ile dolduğundan emin
olunuz (gerekirse şırınga kullanınız).

ğ
ğ
ğ
ğ
ğ
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15 sn

10 sn

Bütün lümenleri, deiyonize soğuk su
ile dolu sprey tabancasıyla (statik su
basıncı 2 bar’ı geçmeyen su
tabancası) durulayınız.
Ürünün tamamını, akan deiyonize
soğuk su altında yıkayınız.

Dezenfekte Etme
ASP CIDEX® OPA solüsyonu, sulandırılmamış
halde, raf ömrü dahilinde ve üreticinin uyarıları ve
kullanım
talimatlarına
uygun
şekilde
kullanılmalıdır.
5 dak
Parçaların WD Miele Professional G 7836 CD'ye
Miele E429 Mobil Enjektör Ünitesi (Rack) kullanılarak
doğru yerleşim örneği

1 dak
(Her
durulama)

Ürünü, tamamıyla en az 20°C
sıcaklıktaki CIDEX® OPA solüsyonu
içine daldırın.
Bütün lümenlerin
dezenfektan
solüsyonu
ile
dolduğundan
emin
olunuz
(gerekirse şırınga kullanınız).
ASP CIDEX® OPA dezenfektanı,
toplam üç durulama gerektirir:
ürünü, bolca17 temiz su içine
tamamen daldırarak bekletiniz.

Suyu, durulamak veya başka amaçlarla yeniden
kullanmayınız. Dezenfektan kalıntıları, ciddi yan
etkilere yol açabilir.

Kurutma
Lümeni ve tüm ürünü, hiçbir su kalıntısı (görünür
veya hissedilir) kalmayıncaya kadar tamamen
kurutmak için hava tabancası (sıkıştırılmış hava)
kullanınız.

İnceleme
Eğer temizleme/dezenfeksiyon işleminden sonra ürün üzerinde hâlâ leke görülüyorsa, tüm
temizleme/dezenfeksiyon prosedürü tekrarlanmalıdır. Görünür hasarı, pul dökülme, aşınma veya
deformasyonu olan ürünler ıskartaya çıkarılmalıdır (daha fazla kullanılmamalıdır). Ayrıca, O-ring ve
contaların sağlamlığı da kontrol edilmeli ve hasarlı veya deforme ise değiştirilmelidir.
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Parçanın tamamen kuru olduğunu kontrol edin. Su kalıntısı olması durumunda hava tabancası ile
kurutun (basınçlı hava). Lümeni ve parçanın tamamını, su kalıntısı kalmayacak (görünür veya hissedilir)
şekilde tamamen kurutun.

Paketleme
Yalnızca önceden temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş ürünler sterilize edilebilir.
Yalnızca tamamen kuru ürünler üzerinde etkin sterilizasyon yapılabilir. Yeniden monte etmeden ve
ambalajına koymadan önce her kısmın (dahili lümenler ve her yüzey), mükemmel biçimde kuru olduğundan
emin olunuz.
Sterilizasyon öncesi ürünler, kullanıma hazır olmaları için yeniden monte edilmeli ve uygun sterilizasyon
ambalajlarına konulmalıdır.
AIRFLOW® ve PIEZON®: Yeniden monte edilmesine gerek yoktur
PIEZON® Piyasemenler:
• Önce contayı yerine takın, ardından ışık kılavuzunu burun kapağına yerleştirin ve piyesamene
vidalayın.

PIEZON® Endochuck:
• Önce küçük O-ringi (contayı) tekrar takın ve tutma cıvatasını sıkıştırmadan, hafifçe vidalayın.

PIEZON® Aletleri ve CombiTorque®:
• Orijinal aleti CombiTorque®’a yeniden yerleştiriniz.
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Ürünlerinizi tekli veya çift kese ile ambalajlayınız:
• Ön vakumlamalı buhar sterilizasyonuna uygun,
• ISO 11607-1 veya EN 868 normuna uygun,
• 138°C ısıya dayanıklı,
• ve yeterli buhar geçirgenliğine sahip (örn. Wipak STERIKING R43 ve R44 tipi düz rulolar).

Sterilize etme
Sterilizasyon, temizleme-dezenfeksiyon işleminden sonra derhal uygulanmalıdır.
Otoklav üreticisi tarafından belirlenmiş yükleme modeli izlenmelidir.
AŞILMAMASI gerekenler
• izin verilen maksimum sterilizasyon döngü sayısı.
• 138°C sterilizasyon sıcaklığı ve 20 dakikalık tutma süresi.
PIEZON® piyasemenlerini yeniden işlemek için N sınıfı sterilizatör KULLANMAYINIZ.
Sıcak hava sterilizasyonu ve radyo sterilizasyon prosedürleri UYGULAMAYINIZ: bu prosedürler, ürünleri
tahrip eder.
Ürünlerin buharla sterilizasyonu, ISO 17665 normuna uygun olarak ve her ülkeye özgü gereklere riayet
edilerek gerçekleştirilmelidir.
Ön vakumlamalı buhar (nemli ısı) işlemi, uygun gelen tekli veya çift kese ambalajı içindeki tüm EMS ürünleri
ile kullanılabilir:
Ön vakumlamalı buhar döngüsü ayarları:
• 3 ön vakumlama evresi
• 3 bar18 basınç
• %100 nem
• 132°C sıcaklık
• 3 dak
Tutma süresi (tam döngü)
(minimum)
• 20 dak
Kurutma
(minimum)
Kullanıcılar; kaynak, malzeme ve personel de dahil olmak üzere yeniden işleme prosesinin istenilen
sonuçlara ulaşabileceğinden ve zaman içinde korunabileceğinden emin olmalıdır: yeniden işleme
prosedürlerinin geçerliliğinin her zaman güncelliğini korumasını sağlamak kullanıcının sorumluluğundadır.

Depolama
Sterilize edilmiş ürünleri, 5°C ila 40°C arasında
• kuru,
• temiz,
• ve tozsuz bir alanda muhafaza ediniz.
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Kullanım ömrü
Yeniden sterilizasyon sayısı kısıtlanmışsa, bu durum Ürünün özel kullanım talimatlarında (varsa)
ve/veya “Teknik Tanımı” bölümünün "Kullanım ömrü" kısmında belirtilir.
Ürünler çok sayıda sterilizasyon çevrimi için tasarlanmıştır. İmalatlarında kullanılan malzemeler buna uygun
olarak seçilmiştir. Yine de, yenilenerek hazırlanan her yeni preparatla birlikte oluşan termal ve kimyasal
stres, ürünlerin eskimesine neden olacaktır.
Aşınan, zamanından önce eskiyen ürünleri, kalan sterilizasyon sayısına bakmaksızın yenisi ile
değiştirin.
Ürünleri 138°C üzeri sıcaklığa maruz BIRAKMAYIN.
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5.4.

ClasenUNO Kanülünün yeniden işleme tabi tutulması

Aşağıdaki talimatlar, Cleverdent dokümantasyonunda bulunan "ClasenUNO Talimatları"nın 2016 yılı
Mart ayı baskısından alınmıştır ve yayınlandığı tarihteki şekliyle verilmiştir. Kullanım ve tekrar işleme
tabi tutma talimatlarının en son sürümü için Cleverdent web sitesini düzenli olarak takip etmenizi veya
Cleverdent ile iletişime geçmenizi öneririz.
Ultra FS ClasenUNO Ayna Vakum Kanülü, EN ISO 17664 uyumlu bir işlem gerektirir. Kanülü
kullanmadan önce düzenli olarak kontrol edin ve eskime/aşınma tespit ederseniz yenisi ile değiştirin.

Genel temizlik ve dezenfeksiyon
Yalnızca polipropilen (PP) için uygun olan ve talimatlara göre kullanılan dezenfektanlar temizlik ve dezenfeksiyon için
kullanılabilir. Aynayı ve kanülü çizmemek için temizleme için sert fırçalar (tel fırçalar) kullanmayın. EN ISO 17664
gereklerine uyulmalıdır. İlk önce kaba kirleri alın, ardından ClasenUNO'yu akan suyunun altında yıkayın. Ultra aynalı
ClasenUNO için, durulama sırasında damıtılmış su kullanın. Kontamine olmuş ClasenUNO'yu uygun dezenfektan
solüsyonu içine bırakın. Dezenfeksiyon maddesinin konsantrasyon seviyeleri ve dezenfeksiyon süresiyle ilgili olarak
solüsyonun imalatçısının tavsiyelerine uyun. Dezenfeksiyonu takiben su ile iyice durulayın ve dikkatli bir şekilde kurutun.
Sonra, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak dezenfekte / sterilize edin.

Ultrasonlu dezenfeksiyon
Kireç artıkları yanabileceğinden, bilhassa Ultra modelinde, aynanın yüzeyinin tamamen kuruduğundan emin olun.
ClasenUNO'yu bir ultrason banyosuna koyun (Örn. Bandelin Sonorex Super RK 514). Polipropilen (PP) için uygun bir
temizleme ve dezenfeksiyon maddesi ilave edin (örn. %0,55 Cidex OPA) ve yıkama çevrimini imalatçının talimatlarına
göre ayarlayın. ClasenUNO'yu 12 dakika ulrason banyosu içinde tutun ve sıcaklığın 18°C altına düşmediğinden emin
olun. Ardından, temizleme maddesinin kalıntılarından arınana dek, sterilize su ile durulayın. ClasenUNO'nun iyice
temizlenmiş olduğunu kontrol edin, gerekirse temizleme işlemini tekrar edin. Son olarak, ClasenUNO'yu dikkatlice
kurutun.

Termal dezenfektör ile dezenfeksiyon
Termal dezenfektör ile temizlemek ve dezenfekte etmek için, EN ISO 15883 uyumlu bir cihaz (örn. Belimed WD 100)
kullanın, temizleme ve dezenfeksiyon çevrimi, temizleme maddesi seçiminde imalatçının talimatlarına uygun hareket
edin. ClasenUNO 'yu termal dezenfektör içine, iç yüzeyleri durulanacak ve su dışarı tahliye edilebilecek şekilde
yerleştirin. %0,5 (V/V) deconex 24 LIQ temizleme solüsyonu olarak ve %0,2 (V/V) deconex 26 Plus nötralizasyon
solüsyonu olarak uygunluk açısından kanıtlanmıştır. Dezenfeksiyon, 90°C ısıda 5 dakika bekleme ile sağlanır.
Temizleme ve dezenfeksiyon çevriminin sonunda, ClasenUNO'nun tamamen temizlendiğinden emin olun, gerekirse
işlemi tekrar edin.

Sterilizasyon
Buharla sterilizasyon, EN 13060 veya EN 285 ile uyumlu bir cihaz kullanılarak (örn. LISA 517 tipi, W & H,
fraksiyonlanmış ön vakumlu otoklav) ve EN ISO 17665-1'e uygun bir sterilizasyon prosedürü takip edilerek
gerçekleştirilmelidir. İşlem, 5 dakika bekleme süresi ile 134°C sıcaklıkta veya 12 dakika bekleme süresi ile 121°C
sıcaklıkta gerçekleştirilmelidir.

İmalatçı bilgisi ve iletişim noktası
Herhangi bir bilgi talebi ve / veya şikayet için yasal üreticiyle de iletişime geçebilirsiniz:
Cleverdent Ltd.,
Theresiengrund 31, DE - 48149 Münster, Almanya.
Tel.: +49 (0) 251 98292828
Web sitesi: www.clasen.uno - E-posta: info@clasen.uno
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6. BAKIM VE SORUN GİDERME
6.1.

AIRFLOW®piyesamen toz tıkanıklığı açma

Piyesamenin tıkanması durumunda ve AIRFLOW® ve PERIOFLOW® piyesamenlerinin yeniden işleme
tabi tutulmalarından önce.

Easy Clean
AIRFLOW® Uygulama kutusu içinde teslim edilir

Kurutmak için hava püskürtün.

2 ml'den fazla içme suyu ile
doldurulmuş tek kullanımlık bir
şırınga ile Easy Clean kullanmak
suretiyle, ana lümen içinden normal
akış yönünde durulayın (geri
durulama yok).

Easy Clean aleti termal olarak dezenfekte edilebilir ve otoklavda 135 °C'de sterilize edilebilir.

6.2.

AIRFLOW® piyesamen sızıntısı

AIRFLOW® piyesamenin AIRFLOW® kordonu ile olan
bağlantısında sızıntı olması durumunda, kordonun oring'lerini AIRFLOW® uygulama kutusunda bulunan EL-651
Kitinde verilen yedekleri ile değiştirin.

6.3.

PIEZON® ışık kılavuz kontrolü ve değişimi

Işık kılavuz, tekrarlı işlemleri takiben berraklığını kaybeder. Işık kılavuzun berraklığını her ay kontrol edin
ve şunları yapın:
1.
2.
3.
4.
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Ucu çıkarın ve piyesamenin burun kapağını elinizle gevşetin.
Işık kılavuzu çıkarın ve inceleyin.
Yeni bir AB-340 ışık kılavuz yerleştirin (PIEZON®uygulaması içinde verilmiştir).
Burun kapağını yeniden, yine elinizle sıkıştırın.
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6.4.

Piyesamen kordonunun değiştirilmesi
Bakım müdahaleleri sırasında ve arıza durumunda cihazın fişini prizden çıkarın.

AIRFLOW® kordonunun bağlantısını kesmeden önce, toz hanesinin basıncını alın.
PIEZON® veya AIRFLOW® piyesamen kordon sistemi, çalışmaması veya hasar görmesi durumunda bu
kısım kullanıcı tarafından kolaylıkla değiştirilebilir. Yedek parça tedariki ile birlikte teslim edilen talimatları
takip edin.
Piyesamen kordonunun bağlantısının
kesilmesi prosedürü:
1.
2.

6.5.

Kilit anahtarını öne iterek kablo sisteminin
kilidini açın (Anahtar cihazın altında bulunur).
Kordon sisteminin kilidi artık açılmıştır ve
kordon çekilerek yerinden çıkarılabilir.

Aylık kontrol

Her ay, hava ve su filtrelerinin temiz olduğunu kontrol edin.
Bakım müdahaleleri sırasında ve arıza durumunda cihazın fişini prizden çıkarın.
Hasta ile kullanım sırasında herhangi bir bakıma izin verilmez.

Kontrol
Su ve hava
filtresinin
temizliği.

İyi
Eskimiş

TÜRKÇE

Filtre rengi belirgin görünür yabancı maddeler olmaksızın beyaz
olmalıdır. Aksi halde filtreyi değiştirin.
Su filtresinin yılda 3 defadan fazla değiştirilmesi gerekiyorsa,
lütfen su hattınızın kalitesini kontrol edin.
Hava filtreleri genellikle daha uzun süre temiz kalır. Yılda bir defa
değiştirin. (Yıllık bakım hizmeti, her iki filtrenin de değiştirilmesini
kapsar.)

1.
Önce güç kablosunun fişini prizden çekin.
2. Su hortumunu konnektörden çekerek çıkarın.
3. Filtreyi elle veya küçük, yassı uçlu bir tornavida ile çekin.
4. Yeni bir filtre yerleştirin ve hortumu yeniden takın.
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6.6.

Yıllık bakım ve onarım
Bu cihazın bakımı ve onarımı, yalnızca EMS ve yetkili EMS tarafından
yetkilendirilmiş onarım merkezleri tarafından gerçekleştirilmelidir.


Hem hasta hem de kullanıcı emniyeti ve ürünün performans garantisi
açısından, yılda bir veya 2000 saatlik LED 1, SABİT turuncu yanıyor)
kullanımını takiben (hangisi daha önce ise) koruyucu bakım uygulanmalıdır.
Herhangi bir zamanda kalıcı bir arızanın kullanıcı tarafından tespit edilmesi ve/veya cihaz tarafından
bildirilmesi durumunda, yetkili servis müdahalesi gerekebilir.

Cihazı servise geri gönderdiğinizde, cihazı, pedalı, toz haznesi, şişesi ve
kordonları ile birlikte, nakliye sırasında hasar görmemesi amacıyla orijinal
ambalajı içinde göndermeniz tavsiye edilir.
Daha hızlı bir hizmet için EMS bayinizin iletişim bilgilerini edinin (görmek § 6.9).

6.7.

Yeni pedalın eşleştirmesinin gerçekleştirilmesi
1. Pedaldan bir pili çıkarın (ikisini birden çıkarmanız gerekmez).
2. İki piyesameni tutucularına yerleştirin.
3. Cihazı OFF (Kapalı) konumuna getirin, 10 saniye bekleyin ve yeniden
ON (Açık) konumuna getirin.
4. İlk olarak  +  üzerine, ardından aynı anda  üzerine basın.
Bir sesli ikaz duyulur (duymazsanız, 4. adımı tekrar edin).
Sıraya ve üç parmak sırasına uyun (aşağıdaki şekle bakın - parmakları
rakamların altındaki oyuğa yerleştirin).
5. Sesli ikazı duyduğunuzda, kablosuz pedal içindeki lityum pilleri
değiştirin.
6. Kısa bir süre içinde (15 saniyeden az bir sürede), eşleşme tamamlanır,
beyaz LED ışıkları bir süre yanıp söner ve ardından cihaz kullanıma
hazırdır.

İşlem 1 dakikadan uzun sürerse, eşleştirme başarısız demektir. Cihaz otomatik olarak modu terk eder.
(Moddan çıkış sırasında artık sesli veya görsel ikaz verilmez).
İşlemin başarısız olması durumunda, başından itibaren tekrar edin.
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6.8.

Sorun giderme
Cihaz ıslık sesi çıkarıyor veya alışılmadık gürültü çıkarıyor
Şişe patlama riski.
Öncelikle, elektrik fişini prizden çekin.
Bu durum, genellikle basınç regülatöründeki bir soruna (hatalı veya düşük ısı) veya su şişesindeki bir çatlağa
bağlı olarak görülür.
1° Cihazı kullanımı derhal sonlandırın ve fişini prizden çıkarın.
2° Şişede herhangi bir çatlak veya hasar olup olmadığını kontrol edin, gerekirse şişeyi yenisiyle değiştirin.
3° Sağlanan hava basıncını kontrol edin: En az 4,5 bar olmalıdır.
4° Cihazın sıcaklığı 10°C altındaysa (cihaz aşırı soğuk), ortam sıcaklığına gelmesini bekleyin, ardından fişini
prize takın ve yeniden açık konuma getirin.
5° Cihazın sıcaklığı 10°C üzerindeyse veya sorun devam ederse, cihazı kullanmayın ve EMS satış sonrası
hizmet servisine başvurun.

Cihazdan duman (ateş) çıkıyor
Yangın ve elektrik çarpma tehlikesi.
Öncelikle, elektrik fişini prizden çekin.
Cihazınızı kullanmayı derhal sonlandırın, fişini prizden çıkarın ve EMS satış sonrası hizmet servisine başvurun.

Kordon veya cihaz sızıntısı
Yangın ve elektrik çarpma tehlikesi.
Öncelikle, elektrik fişini prizden çekin.
1° Kaçak AIRFLOW® piyesamenden kaynaklanıyorsa o-ring'leri değiştirin.
2° Kaçak cihazdan kaynaklanıyorsa (piyesamen desteği ve su regülatörü), piyesamen kordonunu olduğu gibi
yenisi ile değiştirin.
3° Sorun devam ederse, EMS satış sonrası servisi ile temasa geçin.



LED 1, SABİT turuncu yanıyor
Otomatik bakım hatırlatıcısı. Cihazınızı yıllık bakım servisine göndermenin zamanı geldi.
Derhal EMS satış sonrası servisine başvurun.

LED 1 turuncu YANIP SÖNÜYOR
Kalıcı veya geçici donanım hatası durumu tespit edildi.
1° Cihazın fişini prizden çıkarın, 30 saniye bekleyin, ardından fişi yeniden prize takın ve cihazı yeniden başlatın
(kalıcı hata durumu olmadığını kontrol etmek için).
2° Sorun devam ederse, onarım müdahalesi için EMS satış sonrası servisi ile temasa geçin.




LED 2, SABİT turuncu yanıyor
Kablosuz pedalın 2x AA lityum pilleri tükenmiş. Her ikisini de akım sınırlayıcı korumasına sahip yeni AA yüksek
kaliteli lityum piller ile değiştirin.

LED 3, SABİT turuncu yanıyor
Sorun birçok nedenden kaynaklanıyor olabilir. Adım adım çok yönlü kontrol gerekir:
1° Pedal algılanmıyor (cihaza en az bir pedal bağlı olmalıdır):
•
Kablolu pedalın bağlantısı çıkmış olabilir. Kablonun yerine düzgün bir şekilde takılı olduğunu kontrol
edin. Cihazı yeniden başlatın.
•
Kablosuz pedal eşleştirilmemiş. "Yeni bir pedal eşleştir" prosedürünü gerçekleştirin.
2° Sorun devam ederse, onarım müdahalesi için EMS satış sonrası servisi ile temasa geçin.

LED 3 turuncu YANIP SÖNÜYOR
AIRFLOW® ve PIEZON® kordon sistemi algılanmıyor veya yok. Cihaza en az bir kordon sistemi bağlı olmalıdır.
1° Öncelikle cihazı OFF (kapalı) konuma getirin, ardından AIRFLOW® ve PIEZON® piyesamen kordonlarını
çıkarın ve kordon bağlantı sistemi üzerinde bulunan elektrik kontaklarını (jack) temizleyin. Ayrıca cihazın
bağlantı yuvalarına hava püskürtün.
2° İki piyesamen kablosunu da yeniden takın ve cihazı yeniden başlatın.
3° Hata devam ederse, EMS satış sonrası servisi ile temasa geçin.



LED 4 turuncu YANIP SÖNÜYOR
Yangın ve elektrik çarpma tehlikesi.
Öncelikle, elektrik fişini prizden çekin.
1° Cihazınız aşırı ısınmış. Fişini prizden çekin, 1 saat kadar bekleyin ve cihazı yeniden çalıştırın.
2° Hata devam ederse, EMS satış sonrası servisi ile temasa geçin.
Not: Bu hata, aynı zamanda cihaz minimum ısıda çalıştığı zaman görülür.
Bu durumda, cihazın ortam sıcaklığına gelmesini bekleyin.
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Su filtresi sızıntısı
Öncelikle, elektrik fişini prizden çekin.
1° Su filtresini değiştirin (mavi kartuş).
2° Sorun devam ederse, EMS satış sonrası servisi ile temasa geçin.

Şişe veya şişe bağlantısı sızıntısı
1° Şişe kapağının doğru bir şekilde kapatıldığından emin olun.
2° Bağlantıyı temizleyin: Başlık ve cihaz yanları.
3° Şişeyi değiştirin.
4° Sorun devam ederse, EMS satış sonrası servisi ile temasa geçin.

AIRFLOW® bağlantısı sızıntısı
1° Piyesamenin kordona doğru bir şekilde bağlandığından emin olun.
2° Piyesamenin iç kısmını ve kablo ucunu temizleyin.
3° AIRFLOW® kordonu contasını “AIRFLOW® piyesamen sızıntısı” paragrafında açıklandığı şekilde değiştirin.
4° Sorun devam ederse, EMS satış sonrası servisi ile temasa geçin.

Piyesamene su gelmiyor veya yeterli su gelmiyor
1° Su regülatörlerinizi 10'a ayarladığınızdan emin olun (kordon üzerindeki maksimum akım), piyesamenin
tıkanmadığını, piyesamen içinden su geçişini kontrol edin.
2° Su filtrenizin temizliğini kontrol edin ve gerekirse filtreyi yenisi ile değiştirin.
Herhangi bir filtreye müdahalede bulunmadan önce cihazın fişini prizden çıkarın.
3° Su bağlantısının doğru gerçekleştirildiğinden ve yeterli tazyik bulunduğundan emin olun.
4° Sorun devam ederse, EMS satış sonrası servisi ile temasa geçin.

Night Cleaner

Durulamadan sonra hala mavi sıvı akıyor
1° Su regülatörlerinizin 10'a ayarlı olduklarını kontrol edin: Kordonlar üzerindeki maksimum debi.
2° Su bağlantısının doğru gerçekleştirildiğinden ve yeterli tazyik bulunduğundan emin olun.
3° Tedaviden önce ikinci bir durulama gerçekleştirin.
4° Sorun devam ederse, EMS satış sonrası servisi ile temasa geçin.

Ünite çalışmaya başlamıyor
1° Elektrik bağlantısını ve güç girişini kontrol edin.
2° Ünite arkasındaki sigortaları kontrol edin:
Öncelikle, elektrik fişini prizden çekin.
Sigortalar güç kablosu soketi içine yerleştirilmiştir.
1° Güç kablosunu cihazdan çıkarın.
2° Bir küçük yassı uçlu tornavida ile, sigorta tutucunun kapağını açın.
3° Sigortaları, yalnızca tam istenen tipte sigortalar ile değiştirin ("“Teknik Tanımı" bölümüne bkz.)
4° Sorun devam ederse, EMS satış sonrası servisi ile temasa geçin.

Kablosuz pedal çalışmıyor
Pedalın 10 dakikadan fazla basılı kalması durumunda, pedalı serbest bırakmanız ve cihazı çalıştırmanız
yeterlidir. Öyle değilse, sorunun birden fazla nedeni olabilir. Adım adım çok yönlü kontrol gerekir:
1° Cihazı kapalı duruma getirin, PIEZON® ve AIRFLOW® kordon sistemlerinin ikisini birden çıkarın ve yeniden
takın. Yeniden deneyin.
2° Yeni bir eşleştirme gerçekleştirin. Bu prosedür, "Yeni bir pedalın eşleştirilmesi" paragrafında açıklanmıştır.
Yeniden deneyin.
3° 2x AA lityum pilleri değiştirin ve yeniden deneyin.
4° Sorun devam ederse, EMS satış sonrası servisi ile temasa geçin.

Kablo bağlantılı pedal çalışmıyor
1° Pedal bağlantısını çıkarıp, yeniden takın. Kablonun hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Cihazı yeniden
başlatın.
2° Sorun devam ederse, EMS satış sonrası servisi ile temasa geçin.

Toz haznesi basınç altına alınmıyor
1° Cihazınızı ON (Açık) durumuna alın: En azından 1 LED ışığı ON (Açık) durumunda olmalıdır.
2° AIRFLOW® kordon sisteminin doğru bağlandığından emin olun (kilit aktüatörünün üzerinde tam yeşil işaret).
3° Sorun devam ederse, EMS satış sonrası servisi ile temasa geçin.

Basınç altına alma sağlandığında, toz haznesi beyaz ışığı YANIP SÖNÜYOR
Hava hattı bağlı değil veya yeterli basınç sağlanmıyor demektir.
1° Hava hattında sıkışma olup olmadığını ve hava kompresörü ünitesini kontrol edin.
2° Hava filtresinin temiz olduğunu kontrol edin, kirli ise değiştirin.
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3° Sorun devam ederse, EMS satış sonrası servisi ile temasa geçin.

Basınç boşaltma sırasında, toz haznesi beyaz ışığı YANIP SÖNÜYOR
1° Piyesamen tıkanmış olabilir. Easy Clean ile tıkanıklığı açın (aşağıdaki paragrafa bkz.).
2° AIRFLOW® kordonu tıkanmış olabilir. Kordonun uç kısmını çıkarın ve hava püskürterek temizleyin.
3° Sorun devam ederse, EMS satış sonrası servisi ile temasa geçin.

Basınç alma sırasında toz hazne dışına püskürtülüyor
1° Toz haznesi, işaretlenen maksimum seviyenin üzerine doldurulmuş.
2° Şişe üzerinde MAKS. işaretini aşan fazla tozu alın.

AIRFLOW® piyesamen kordon sisteminin altından toz kaçağı söz konusu
AIRFLOW® sıkıştırma elemanı yıpranmış veya hava ara-birimi kirlenmiş ve toz sızdırıyor olabilir.
1° Kordonu çıkarın, hava girişini temizleyin ve kordonu yeniden takın. Sorun devam ederse, 2. Adıma gidin.
2° AIRFLOW® piyesaman kordonunu yenisi ile değiştirin.
3° Sorun devam ederse, EMS satış sonrası servisi ile temasa geçin.

Toz haznesi sızıntı yapıyor
1° Toz haznesini, bilhassa başlık ve o-ring'lerin altlarını, ıslak bir bezle temizleyin. Ayrıca, cihaz üzerindeki
bağlantı elemanlarını temizleyin.
2° Sorun devam ederse, toz haznesini yenisi ile değiştirin.

PIEZON® beyaz LED çalışmıyor
1° Piyesamen bağlantısını temizleyin, kurulayın ve tekrar deneyin.
2° PIEZON® piyesamen LED'i, zaman aşımının devreye girmesi ile kapalı konuma gelmiş olabilir:
- Devam eden çalışmayı takiben 10 dakika sonra,
- Veya 20 saniye herhangi bir eylemde bulunulmaması durumunda.
Her iki durum için de, piyesameni tutucusuna geri bırakın, 1 dakika bekleyin ve yeniden deneyin.
3° Sorun devam ederse, EMS satış sonrası servisi ile temasa geçin.

Yetersiz aydınlatma
1° Işık kılavuzu kontrol edin ve gerekirse yenisi ile değiştirin.
2° Işık hala zayıf ise, piyesameni değiştirin.

Hasarlı ışık kılavuz
Işık kılavuzu değiştirin.

PIEZON® tarafından düşük mekanik güç sağlanıyor veya hiç sağlanmıyor veya
titreşim algılanıyor
1° PIEZON® aletinin (uç) doğru bir şekilde vidalandığından emin olun (CombiTorque aleti kullanın).
2° Aletin aşınmadığını (uç) kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
3° Piyesameni ve kordon sistemi elektrik bağlantılarını temizleyin ve kurutun.
4° Öncelikle PIEZON® piyesameni değiştirin.
5° IEZON® piyesameni kordonunu değiştirin.
6° Sorun devam ederse, EMS satış sonrası servisi ile temasa geçin.
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6.9.

EMS Destek Servisine ulaşmak için

E.M.S. Electro Medical Systems S.A.
Ch. de la Vuarpillière 31
1260 Nyon – İsviçre
Telefon: +41 (0) 22 994 47 00
Faks: +41 (0) 22 994 47 01
E-posta: TSAV@ems-ch.com

6.10. Herhangi bir yan etkiyi bildirmek için
Doğrudan veya dolaylı olarak cihazla ilgili ciddi bir durum meydana gelirse, derhal EMS'i ve ülkenizdeki ve
hastanın bulunduğu yerdeki (farklıysa) yetkili makamları bilgilendirin.

EMS'e yan etki bildirimi
E-posta ile: vigilancemailbox@ems-ch.com
Faks ile: +41 (0) 22 994 47 01
Posta ile: E.M.S. Electro Medical Systems S.A., Ch. de la Vuarpillière 31, 1260 Nyon – İsviçre
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7. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
7.1.

Atıkların imha edilmesi
Bu cihaz, evsel atıklarla birlikte imha edilmemelidir. Cihazı imha etmek
isterseniz lütfen ülkenizde geçerli olan yönetmeliklere uyun.
Uçlar / insertler ve kimyasallar dahil olmak üzere bu cihazın diğer kısımları,
ülkenizdeki yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdır.
Avrupa Birliği'nde bulunan müşteriler, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar, WEEE
yönetmeliklerine uygun olarak geri dönüşüm için EMS'ye gönderebilirler. Geri-dönüşüm ve nakliye
masrafları EMS tarafından karşılanır.

Cihazın imhasına dek orijinal kılavuzunu muhafaza edin. Nakliye ve saklama
için kullanılabilir.

7.2.

Sürdürülebilir tasarım
Cihaz, en son Eco tasarımlı düşük enerjili bekleme ve kapanma modlu tüketim
düzenlemesine uygundur19. Ambalaj kartonları geri dönüşümle elde edilmiştir
ve geri dönüşümlüdür.

Basılı talimatlar sürdürülebilir bir kalkınma politikası ile uyumludur ve
“Myclimate neutral imprimerie” ve “FSC” onaylıdır.

8. GARANTİ
Cihaz, orijinal olmayan EMS tozu, aletler ve piyesamenler ile kullanıldığında garanti dışıdır. Garanti, cihazın
içi açıldığında geçersizdir.
EMS ve bu cihazın dağıtıcısı, özellikle kullanım talimatlarına uyulmaması veya yanlış hazırlama ve bakım
nedeniyle ortaya çıkan, yanlış kullanımdan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı yaralanma veya hasarlar
için sorumluluk kabul etmemektedir.
EMS, servis veya onarım yetkisiz bir üçüncü şahıs tarafından gerçekleştirilirse veya orijinal olmayan yedek
parçalar kullanılırsa cihazın güvenliğinin sorumluluğunu reddeder ve garantiyi geçersiz ilan eder.

Elektronik ev ve ofis ekipmanlarının bekleme ve kapalı modda elektrik enerjisi tüketimi için Eko tasarım
gerekliliklerine ilişkin 17 Aralık 2008 tarih ve 1275/2008 No'lu Avrupa Komisyonu Yönetmeliği.
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9. TEKNİK VERİ TOPLAMA VE GİZLİLİK
POLİTİKASI
EMS veya herhangi bir yetkili EMS tamir merkezinin, cihazın bakımı ve/veya tamiri sırasında cihaz çalışırken
toplanan, kullanım istatistikleri gibi bazı teknik bilgilere (bundan böyle “Teknik Veri” denilecektir) erişimi
olacaktır.
Bu tip Teknik Veriler, EMS’in meşru çıkarları doğrultusunda analiz edilecek ve kullanılacaktır: örneğin,
istatistik analizler yürütmek ve müşteri hizmetlerini ve/veya Araştırma ve Geliştirme süreçlerini iyi hale
getirmek gibi.
EMS bu tip Teknik Verileri, cihazı nasıl kullandığınızı anlamak ve daha iyi müşteri deneyimi ve kişiye özel
servis sunmak için kişisel bilgilerinizle birlikte de kullanabilir. Bununla birlikte istediğiniz zaman bu işlemden
kaydınızı silebilirsiniz, bunun için şu adresten bize e-posta göndermeniz yeterlidir: privacy@ems-ch.com.
Bu faaliyetlerin, yürürlükteki veri koruma kanunlarına uygun yürütüldüğünden emin olabilirsiniz. Kişisel
verilerinize dair herhangi bir sorunuz olursa lütfen www.ems-company.com adresinden gizlilik politikamızı
inceleyin veya privacy@ems-ch.com adresine e-posta gönderin.

10.

TEKNİK TANIMI

İmalatçı

EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA, CH-1260 Nyon, İsviçre

Modeller

AIRFLOW Prophylaxis Master, ürün kodu FT-229

Sınıflandırma IEC 606011

Elektrik İzolasyonu Sınıf-I
Tatbiki parça Tip B
IP20 Kontrol Ünitesi
IP21 Ayak Pedalı

MDD 93/42/EEC AB
Sınıflandırması

Medikal Cihaz Sınıf IIa

Temel Performans

Bu tıbbi cihaz, AB MDD 93/42 anlamında hiçbir Temel Performansa sahip değildir

Çalışma modu

Sürekli çalışma

Güç kaynağı

100-240Vac, 50-60Hz, 4A maks.

Güç tüketimi

OFF-modu / Stand-by: Maks. 0,5W
Maks.: 700VA

Ultrason modülü

Sigorta

Maks. Çıkış Gücü: 8W tam yüklü mekanik koşulda.
Frekans: 24-32kHz.
Birincil uç titreşim gezisi: 200um maks.
5A, T (yavaş), 250Vac, H tip (=T5H250V)

Kablosuz iletişim modülü

Maks 8dBm EIRP, 2,4GHz bant, Bluetooth®radyo modülü

Ağırlık

Kontrol ünitesi 5kg maks. (tam çalışma koşulu)
Ayak pedalı: Maks. 0,35kg (kablosuz pedal)

Ebatlar

Kontrol ünitesi: Yükseklik: 245 mm, Genişlik: 260 mm, Uzunluk: 290 mm
Kablo bağlantısız pedal: Çap 135 mm, Yükseklik 35 mm

TÜRKÇE

FB-618/TR – rev.F – ed.2020/07
FB-618/EN– rev. G'den tercüme edildi

43/49

Çalışma koşulları
Saklama koşulları
(Cihaz)

Sıcaklık: 10°C ila 35°C
Nem: %30 ila %75
Rakım: Maks. 2000 m
Sıcaklık: -10°C ila 30°C, içinde su yokken
Nem: %10 ila %95 yoğuşmasız
Basınç: 500hPa ila 1060hPa

Saklama koşulları
(

Sıcaklık: 40°C 'ye kadar

Nakliye koşulları

Sıcaklık: -29°C ila 38°C, içinde su yokken
Nem: %10 ila %95 yoğuşmasız
Basınç: 500hPa ila 1060hPa

Giriş akışkanları

Su: Basınç 2-5 bar, sıcaklık 10-30°C, tuzluluk %0,2 maks., 8 ila 12 ° dH arası sertlik,
minimum debi 100ml/dakika, RECTUS 20KA konnektör tipi. EN-1717 uyumlu su
şebekesi/girişi gerekmektedir.
Hava: Basınç 4,5-7 bar, yalnızca kuru (nem 1,032g/m3 maks.), filtrelenmiş yağ
0,1mg/m3 maks., minimum debi 4,5 bar basınçta 20 Nl/dakika, RECTUS 21KA
konnektör tipi
Su: AIRFLOW® için minimum 40ml/dakika, PIEZON® için minimum 30ml/dakika
Hava: AIRFLOW® için maks. 5 bar basınç
Su ayarı “0” iken birkaç dalma sızma olabilir.
PIEZON® ve NIGHT CLEANER şişeleri: 5 yıl
Piyesamenler (ana gövdeler): 1000 sterilizasyon işlemi
CombiTorque: 1000 sterilizasyon işlemi

Çıkış akışkanları

Raf ömrü / ömür boyu

Beklenen hizmet ömrü

Cihaz: Yıllık düzenli tedbire yönelik bakımla birlikte 7 yıl

Genel Uyarı
Elektrik Uyarısı
İyonlaşmasız radyasyon (radyo iletişimi)
Kullanım talimatlarını okuyun
Cihaz toprak korumalı bağlantı gerektirmektedir
Bakım müdahaleleri sırasında ve arıza durumunda
cihazın fişini prizden çıkarın.
Elektronik kullanım talimatları
Zorunlu eylem
Son kullanım tarihi
Tek kullanımlıktır. Yeniden kullanmayın.
Bunları yapmayın.
Su geçirgenliğine karşı koruma
uygulanan kısım, B tipi
Eski elektronik ekipmanın bertaraf edilmesi (Avrupa
Birliği ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer ülkeler)
İmalatçı
İmalat tarihi
Seri numarası
Katalog numarası / Ürün referansı
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135°C'ye dek otoklavda sterilize edilebilir
Isı ile dezenfeksiyon
Giriş
Çıkış

R-NZ

Sigorta
Kablolu ayak pedalı bağlantısı
Kablosuz ekipman için Avustralya RCM Mevzuata
Uygunluk işareti
Kablosuz ekipman için Yeni Zelanda R-NZ Mevzuata
Uygunluk işareti
93/42 / EEC sayılı AB Direktifi ile uyumlu tıbbi cihaz
Onaylanmış Birim Sayısı
Rus standartlarına uygun ürünler için GOST R
markalama
Kablosuz ekipman için Ukrayna Teknik Düzenleme
Uygunluğu işareti
UA – Ukrayna sembolü,
TR – Teknik düzenlemelerin gereklerine uygunluk
değerlendirmesi yapmak üzere görevlendirilen Uygunluk
Değerlendirme Biriminin Geçici Sembolü,
028 – Görevlendirilen Uygunluk Değerlendirme Biriminin kimlik
numarası.

Kablosuz ekipman için Güney Afrika ICASA Mevzuata
Uygunluk işareti
TA-2017/2826: BLE113 Bluetooth modülü onay
numarası
TA-2018/3027: BLE121LR Bluetooth modülü onay
numarası
Kablosuz ekipman için Kore KC Mevzuata Uygunluk
işareti
R-RMM-E23-FT-229: Sistem onay numarası
KCC-CRM-BGT-BLE113: Bluetooth modülü onay
numarası

ş
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10.2. Elektromanyetik Uyumluluk
Sağlanan veya aksesuar olarak listelenenler dışındaki parçaların kullanılması EMC performansını olumsuz yönde
etkileyebilir.
Cihaza, kablosuz pedalla iletişim için düşük güçlü, 8 dBm EIRP maks, Bluetooth 2,4 GHz modül entegre edilmiştir. Bu
telsiz modülü kablolu bir pedal bağlandığında devre dışı kalır (cihazın yeniden başlatılması gereklidir).
Bluetooth modülü, Ek 3'e (Geniş Bantlı Veri İletim Sistemi bandı A 2400-2483.5 MHz) ilişkin CEPT ülkeleri için ERC
tavsiyeleri 70-03 tarafından öngörülen tüm kısıtlamaları ile, ürünlerin kullanıcı tarafından herhangi bir şekilde
değiştirilmesini gerektirmeyecek şekilde uyumludur.
Ürün, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılabilecek ve Temel Güvenlik sağlayabilecek şekilde
tasarlanmıştır.
Müşterinin veya kullanıcının ürünü böyle bir ortamda kullandığından emin olması gerekmektedir.

Elektromanyetik immünite uyumu
İmmünite testi
Elektrostatik deşarj (ESD)
IEC 61000-4-2
Elektrikli hızlı geçiş / patlama
IEC 61000-4-4

Dalgalanma
IEC 61000-4-5
Voltaj düşmeleri
IEC 61000-4-11

Voltaj kesintileri
IEC 61000-4-11
Güç frekansı (50/60 Hz)
manyetik alan
IEC 61000-4-8

IEC 60601 test
seviyesi

Uyum seviyesi
± 8 kV temas
± 15 kV hava

Zeminler ahşap, beton veya seramik olmalıdır. Zemin sentetik
malzeme ile kaplanırsa bağıl nem %30'dan fazla olmamalıdır.

100 kHz tekrarlama frekansı güç kaynağı hatları
için ± 2 kV
100 kHz tekrarlama frekansı giriş/çıkış hatları için ±
1 kV
± 1 kV hattan hatta
± 2 kV hattan toprağa

Şebeke güç kalitesi, ticari tip veya hastane ortamı uyumlu tipte
olmalıdır.

0,5 çevrim için, <%5 UT (UT'de >%95 dalgalanma)
5 çevrim için, %40 UT (UT'de %60 dalgalanma)
25 çevrim için, %70 UT (UT'de %30 dalgalanma)
0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ve 315°'de 0,5
çevrim için %0 UT
1 çevrim tek fazı için %0 UT

Şebeke güç kalitesi, ticari tip veya hastane ortamı uyumlu tipte
olmalıdır. Ürünün kullanıcısının güç şebekesi kesintileri sırasında
çalışmaya devam etmesi gerektiriyorsa, ürünün kesintisiz güç
kaynağından veya bir pille beslenmesi önerilir.

5 sn için, <%5 UT (UT'de >%95 dalgalanma)
250 çevrim için %0 UT
30 A/m
30 A/m (50 Hz veya
60 Hz)

İletilen RF
IEC 61000-4-6

3V
150 kHz ila 80 MHz
150kHz ve 80 MHzI SM
bantlarında 6V
1 kHz'de %80 AM

3V

Gönderilen RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz ila 2,7 GHz
1 kHz'de %80 AM

3 V/m

RF kablosuz iletişim cihazları
alanları
IEC 61000-4-3

Elektromanyetik ortam - yönlendirme

Şebeke güç kalitesi, ticari tip veya hastane ortamı uyumlu tipte
olmalıdır.

Güç frekansı manyetik alanları, ticari ortam veya hastane ortamına
özgü seviyelerde olmalıdır.

Taşınabilir RF iletişim ekipmanları (anten kabloları ve harici
antenler de dahil), Airflow Prophylaxis Master’ın kablosu da dahil
hiçbir kısmına 30 cm’den yakın olmamalıdır. Aksi halde, ekipmanın
performansında kusur görülebilir.
Elektromanyetik alan araştırması ile tespit edilen sabit RF
vericilerinin alan kuvvetleri20, her frekans aralığında uyum
seviyesinden daha düşük olmalıdır21.
Aşağıdaki simgeyle işaretlenmiş donanımların yakınlarında
parazitler olabilir:

veya

Aşağıdaki tabloya bkz.

Not:
UT, test seviyesinin uygulanmasından öncesi a.c şebeke voltajıdır.

Telsiz (hücresel / kablosuz) telefonlar ve karada kullanılan mobil telsizler, amatör radyo, AM ve FM radyo yayını ve TV yayını için
baz istasyonları gibi sabit vericilerden gelen alan kuvvetleri, teorik olarak kesin şekilde tahmin edilemez. Sabit RF vericilerinden
kaynaklanan elektromanyetik ortamı değerlendirmek için bir elektromanyetik alan araştırması düşünülmelidir. Ürünün kullanıldığı yerde
ölçülen alan şiddeti, yukarıda belirtilen geçerli RF uygunluk seviyesini aşarsa, ürünün normal çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.
Anormal bir performans gözlenirse, ürünün yönünü değiştirme veya yeniden yerleştirme gibi ek önlemler gerekebilir.
150 kHz - 80 MHz frekans aralığında alan kuvvetleri 3 V / m'den az olmalıdır.
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80 MHz ve 800 MHz'de daha yüksek frekans aralığı geçerlidir.
Bu yönergeler her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım, yapılardan, cisimlerden ve insanlardan gelen emilme ve yansıma
durumundan etkilenir.
RF kablosuz iletişim cihazları alanları
IEC 61000-4-3
Test
Bant
Frekansı
(MHz)
(MHz)

Kullanım

385

380-390

TETRA 400

450

430-470

GMRS 460,
FRS 460

704-787

LTE Bant 13, 17

710
745
780
810
870

800-960

930
1720
1845
1700-1990
1970

2450

2400 -2570

5240
5500
5785

5100 – 5800

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820, CDMA
850, LTE Bant 5
GSM 1800, CDMA
1900,
GSM 1900, DECT,
LTE Bant 1, 3, 4,
25, UMTS
Bluetooth, WLAN,
802.11b/g/n, RFID
2450,
LTE Bant 7
WLAN 802.11a/n

Maksimum güç

Mesafe

(W)

(m)

İmmünite
test seviyesi
(V/m)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

0,2

0,3

9

Pulse
Modülasyonu
18 Hz

2

0,3

28

Pulse
Modülasyonu
217 Hz

2

0,3

28

Pulse
Modülasyonu
217 Hz

2

0,3

28

Pulse
Modülasyonu
217 Hz

0,2

0,3

9

Modülasyon

Pulse Modülasyonu
18Hz
FM
±5 kHz sapma
1 kHz sine
Pulse
Modülasyonu
217 Hz

NOT: Bu donanım test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihaz sınırlamalarına uyduğu tespit edilmiştir. Bu limitler, konut
alanında zararlı enterferansa karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu donanım, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; talimatlara uygun
olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazite neden olabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda enterferansa neden olmayacağına dair bir
garanti bulunmamaktadır. Bu donanım, radyo veya televizyon alımında, cihazı açıp kapayarak belirlenebilecek zararlı parazitlere neden oluyorsa, kullanıcı
aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını kullanarak parazitleri düzeltmeyi deneyebilir:
- Alıcı antenin yerinin veya yönünün değiştirilmesi.
- Donanım ve alıcı arasındaki mesafenin artırılması.
- Donanımın, alıcının bulunduğu ağdan farklı bir ağa bağlanması.
- Yardım için satıcıya veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Elektromanyetik emisyon uyumu
Emisyon testi
RF emisyonlar CISPR 11

Uyumluluk

Elektromanyetik ortam - yönlendirme

Grup 1

Ürün, RF enerjisini yalnızca dahili işleyişi için kullanır. Bu nedenle, RF emisyonları çok
düşüktür ve yakındaki elektronik cihazlarda herhangi bir parazite neden olmayacaktır.

RF emisyonlar CISPR 11

B sınıfı

Armonik emisyonları IEC 61000-3-2

A sınıfı

Gerilim dalgalanmaları / titreşim yayılımları
IEC 61000-3-3

Uyumluluk
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Ürün, evdeki kuruluşlar ve evsel amaçlı kullanılan binalarda kullanılan genel düşük
voltajlı güç kaynağı şebekesine doğrudan bağlı olanlar da dahil olmak üzere tüm
ortamlarda kullanıma uygundur.
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10.3. Radyo Donanımı Uyumluluğu
Bu Tıbbi Cihaz ve radyo cihazına sahip tüm aksesuarları, Avrupa Yönergesi 2014/53 / AB'ye (RED - Radyo Cihazları
Direktifi) uygundur.
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MERKEZ OFİSLER

CH

NYON, SWITZERLAND
E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S.A.

DÜNYA ÇAPINDAKİ EMS ŞUBELERİ
DE

MUNICH, GERMANY
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS GMBH

US

CN

DALLAS, USA
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

ES

MADRID, SPAIN
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS ESPAÑA
SLU

FR

FONCINE, FRANCE
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS FRANCE
SARL

JP

TOKYO, JAPAN
E.M.S. JAPAN BRANCH OFFICE

IT

MILAN, ITALY
EMS ITALIA S.R.L.

AU

SYDNEY, AUSTRALIA
E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS OCEANIA

PL

SHANGHAI, CHINA
医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司
E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.

KATOWICE, POLAND
EMS POLAND SP. Z O.O.
ź
ń
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