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Šī lietošanas instrukcija nav spēkā Amerikas Savienotajās Valstīs/Kanādā/Austrālijā. Lūdzu, skatiet FB-618/US, FB618/CA, FB-618/AU.

1. PIRMS LIETOŠANAS
APSVEICAM!
Jūs šobrīd esat šīs jaunās EMS ierīces īpašnieks.
Lūdzu, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju! →

Lai novērstu strāvas triecienu risku, šī ierīce jāsavieno vienīgi ar elektrotīklu, kam ir aizsardzības
zemējums. Šī ierīce izmanto I klases izolācijas sistēmu, kurai nepieciešama aizsardzība pret
zemējumu.
NEIZMAINIET šo aprīkojumu un/vai kādu no tā piederumiem.
Nevienas šīs medicīnas ierīces daļas izmainīšana nav atļauta.
NEATVERIET ierīci. Tās iekšpusē nav apkopjamu sastāvdaļu.
Ja notiek nopietns starpgadījums, kas tieši vai netieši saistīts ar ierīci, nekavējoties ziņojiet par to
ražotājam un jūsu valsts kompetentajai iestādei un pacienta atrašanās vietai (ja atšķiras).
Tehniskās apkopes nolūkos atvienojiet strāvas kontaktdakšu no barošanas kontaktligzdas, ja
radies darbības traucējums vai ierīce tiek atstāta bez uzraudzības.
Izslēdziet ūdens padevi, kad ierīce netiek lietota. Ierīce nav aprīkota ar Aquastop, un EG-110
ūdens šļūtene var atvienoties vai notikt noplūde: pastāv applūšanas risks.
Ierīces lietošanas instrukcijas, kā arī ārstēšanas ieteikumi (FB-648) un PIEZON® ārstēšanas
ieteikumi (FB-652) ir elektroniskā formātā un ir daļa no ierīces dokumentācijas. Tomēr, ja
vēlaties tos drukātā formātā, jūs varat pieprasīt vienu komplektu bez maksas mūsu mājaslapā,
pa tālruni vai rakstiski un saņemt to 7 dienu laikā.
• Ierīces lietošanas instrukcija (FB-618), kā arī ārstēšanas ieteikumi (FB-648) un PIEZON®
ārstēšanas ieteikumi (FB-652) ir pieejami lejupielādēšanai PDF formātā www.ems-instruction.com,
izmantojot produkta/atslēgas kodu FT-229. Ir nepieciešams PDF lasītājs, un nepieciešamības
gadījumā to var lejupielādēt no tās pašas tīmekļa vietnes.
• Pirms ierīces ekspluatācijas izlasiet un izprotiet visas ierīces lietošanas instrukcijas un izmantojiet
atbilstošos piederumus. Ārstēšanas ieteikumi ir neatņemama ierīces lietošanas instrukcijas
sastāvdaļa, un katrs no šiem dokumentiem papildina otru. Vienmēr glabājiet šo dokumentāciju
tuvumā ērti pieejamā vietā.
• Mēs iesakām regulāri apmeklēt mūsu vietni, lai uzzinātu un/vai lejupielādētu jaunāko ierīces
dokumentācijas versiju no www.ems-instruction.com
• Lai saņemtu papildu informāciju un atbalstu, lūdzu, sazinieties ar EMS tehnisko atbalstu vai vietējo
EMS pārstāvi.
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ē
Ierīce ir fiksēta galda ierīce ar:

AIRFLOW®: gaisa pulēšanas tehnoloģiju
PIEZON®: ultraskaņas mērierīce

ē

NOVĒRŠANA, APKOPE
UN ĀRSTĒŠANA
zobu profilakses laikā, lai noņemtu bioplēvi un agrīno calculus
no dabīgiem zobiem, atjaunojumiem un implantātiem
1.2.

Lietojuma jomas

Lietošana uz dabīgiem zobiem, tai skaitā visām gludām virsmām, bedrītēm, plaisām un starpproksimālām
zonām, zobu restaurācijai un zobu implantiem.
AIRFLOW® lietojumi ietver:
• Iekaisumu plankumu noņemšana hermētiķu novietošanai
• Virsmu sagatavošana pirms ieliktņu, uzliku, kroņu un apdares savienošanas/cementēšanas
• Virsmas sagatavošana pirms kompozītu atjaunojumu ievietošanas
• Efektīva plankumu un traipu noņemšana ortodontijas pacientiem
• Tīrīšana pirms ortodontisko kronšteinu savienošanas
• Implanta stiprināšanas ierīces tīrīšana pirms ielādes
• Krāsu noņemšana nokrāsas noteikšanai
• Plankumu noņemšana pirms fluorīda apstrādes
• Plankumu un traipu noņemšana pirms balināšanas procedūras
PERIOFLOW® lietojumi ietver:
• Periodontālās dziļās kabatas uzturēšana līdz 9 mm pēc sākotnējās apstrādes
• Periodonta bioplēves noņemšana
• Implantu tīrīšana
PIEZON® lietojumi ietver:
• Virssmaganu calculus likvidēšana
• Zemsmaganu calculus likvidēšana
• Periodontoloģiskā ārstēšana
• Starpzobu dobumu sagatavošana
• Savienojumi starp zobu formas ieliktņiem vai uzlikām izmantojot augsti tiotropiskus, divkāršās cietināšanas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cementus
Kroņu, tiltu, ieliktņu un tapu, kā arī kondensācijas gutraperča izņemšana
Endodontija sagatavošana, sakņu kanālu tīrīšana un apūdeņošana
Endodontija regresējošu sakņu kanālu sagatavošana
Endodontija gutraperča kondensācija
Kroņu un tiltu galīgā izņemšana
Atjaunojoši: dobumu sagatavošana
Atjaunojoši: restaurācijas cementēšana
Atjaunojoši: amalgamu kondensācija
Atjaunojoši: Kroņu, tiltu, ieliktņu un tapu izņemšana
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1.3.

Paredzētais lietotājs

Šī ierīci jālieto tikai kvalificētiem zobārstiem, zobu higiēnistiem un zobu speciālisti, pilnībā ievērojot
attiecīgās valsts noteikumus, negadījumu novēršanas pasākumus un stingri ievērojot šīs lietošanas
instrukcijas norādījumus.
Ierīce jāsagatavo un jāapkopj tikai
personām, kuras ir instruētas par
infekciju
kontroli,
individuālo
aizsardzību un pacientu drošību.

Nepareiza lietošana (piemēram, higiēnas neievērošana vai
kārtējās apkopes neveikšana), mūsu norādījumu
neievērošana vai to piederumu un rezerves daļu lietošana,
kuras nav apstiprinājusi EMS, visas prasības, kas izriet no
garantijas, un jebkuras citas prasības zaudēs spēku.

Lai lietotu šo ierīci, nav nepieciešama īpaša apmācība, izņemot sākotnējo profesionālo apmācību.
Ārsts ir atbildīgs par klīniskās ārstēšanas veikšanu un par visām briesmām, kas var rasties prasmju un/vai
apmācības trūkuma dēļ.
Lai panāktu optimālu pacienta komfortu, drošību un efektivitāti, iesakām regulāri sekot mūsu
SWISS DENTAL ACADEMY mācību programmai
Vai jūs zināt par vadāmo bioplēves terapiju? Ja ne,

IEGŪSTIET APMĀCĪBU TŪLĪT
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo EMS pārstāvi.
Optimālas uzstādīšanas un uzticamības nodrošināšanai ir ļoti ieteicama profesionālas ierīces uzstādīšana
un tādu produktu ieviešana, ko veic EMS sertificēta persona.

1.4.

Pacientu populācija

AIRFLOW® ierīces ir paredzētas lietošanai pacientiem, kuriem nepieciešama zobu ārstēšana, tai skaitā
zobu (dabiskas vai implantāta) tīrīšana un pulēšana, proti, veicot ūdens, gaisa un zobu pulveru projekciju
uz zoba virsmas neatkarīgi no vecuma vai dzimuma.
PIEZON® ierīces ir paredzētas lietošanai pacientiem, kuriem nepieciešama zobu ārstēšana, tostarp
katlakmens noņemšana (piemēram, zemsmaganu un virssmaganu calculus, iekaisumu traipi), endo terapija
(piemēram, sakņu kanālu ārstēšana), atjaunojošas procedūras (piemēram, dobuma, amalgamas),
periodontoloģija un zobu profilakse, neatkarīgi no vecuma vai dzimuma.
Šī medicīniskā ierīce nav paredzēta lietošanai jaundzimušajiem (jaundzimušajiem) un zīdaiņiem (<2
gadu veciem) pacientiem.
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1.5.

Kontrindikācijas
Ieteicamās alternatīvas:

Ārstēšanas kontrindikācijas:
AIRFLOW® un PERIOFLOW®

ir kontrindicēts ar

®

ir kontrindicēts ar

PERIOFLOW

Pacientiem ar smagām vai nestabilām
augšējo elpceļu infekcijām, hronisku
bronhītu/astmu1.
Grūtnieces un pacientes, kas
baro bērnu ar krūti

PIEZON®
AIRFLOW®
un PIEZON® PS
AIRFLOW®
PLUS un
PIEZON® PS

PERIOFLOW®

ir kontrindicēts ar

Pacientiem ar smagu iekaisumu un/vai
osteonekrozi.

PIEZON®

ir kontrindicēts ar

pacientiem ar sirds
elektrokardiostimulatoru, defibrilatoriem un
jebkādām implantējamām elektroniskām
ierīcēm.

AIRFLOW®
PLUS

Lēmums lietot AIRFLOW® un/vai PERIOFLOW® infekcijas slimniekiem vai pacientiem ar infekcijas risku
jāpieņem individuāli zobārstam/ārstam, ievērojot speciālista aizsardzības līmeni, pacienta riska novērtējumu
un piemērojamos valsts noteikumus.
Pacientiem, kas saņem bifosfonātu terapiju, jāpieņem zobārstam/ārstam atkarībā no pacienta veselības
stāvokļa.
AIRFLOW® pulvera kontrindikācijas:
CLASSIC pulveris
ir kontrindicēts ar
Aromatizēts CLASSIC
pulveris

ir kontrindicēts ar

PLUS pulveris

ir kontrindicēts ar

PERIO un SOFT pulveris

ir kontrindicēts ar

1.6.

Ieteicamās alternatīvas:
Pacientiem ar maza sāls
daudzuma diētu.
Pacientiem, kam ir alerģija pret
garšas aromātu.
Pacientiem, kam ir alerģija pret
hlorheksidīnu.
Pacienti, kam ir alerģija pret
glicīnu (glikocolu).

AIRFLOW® PLUS
AIRFLOW®
PLUS/PERIO
un CLASSIC NEUTRAL
AIRFLOW® PERIO
AIRFLOW® PLUS

Savietojamība

Šī ierīce ir savietojama ar šādiem piederumiem:
AIRFLOW® Pulveri
PLUS pulveri: DV-082, DV-167 sērija
CLASSIC pulveris DV-048 sērija
PERIO un SOFT pulveri: DV-070, DV-071 sērija
AIRFLOW® uzgalis
EL-308
PERIOFLOW® uzgalis
EL-354
PIEZON® uzgalis
EN-060, EN-061
PIEZON® Katlakmens noņemšanas un
PS, A, P, PSR, PSL, PI
periodontijas instrumenti
PIEZON® Endodontijas instrumenti
Endochuck 120°

Darbdaļas
Tālāk norādītie priekšmeti ir medicīnas ierīču darbdaļas:
• AIRFLOW® (EL-308) uzgalis
• PERIOFLOW ® (EL-354) uzgalis
• PIEZON® (EN-060 un EN-061) uzgaļi
Darbdaļas noteiktos ekspluatācijas apstākļos var pārsniegt 41°C temperatūru un sasniegt maksimālo
51°C temperatūru.
1

Saistīts ar iespējamu pulvera ieelpošanu AIRFLOW® apstrādes laikā.
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1.7.

Vispārējie piesardzības pasākumi

PS instruments

LIETOT TIKAI EMS
PIEDERUMUS!
Citu piederumu izmantošana var izraisīt pacienta
ievainojumus, ierīces darbības traucējumus vai bojājumus

NELIETOJIET šo ierīci uzliesmojošu anestēzijas līdzekļu vai oksidējošu gāzu (piemēram, slāpekļa
oksīda (N2O) un skābekļa) klātbūtnē vai tuvu gaistošiem šķīdinātājiem (piemēram, ēterim vai spirtam), jo
var notikt sprādziens.
NEUZGLABĀJIET pulveri netālu no skābēm vai siltuma avotiem.
IEVĒROJIET šādus piesardzības pasākumus, lai novērstu jebkādus nevēlamu iedarbību uz pacientu
un/vai lietotāju elektromagnētisko traucējumu gadījumā:
• Vienmēr ņemiet vērā nodaļā “Elektromagnētiskā savietojamība” sniegto informāciju.
• Bezvadu pedāļa darbības traucējumu gadījumā, ko, iespējams, izraisījuši elektromagnētiskie
traucējumi, lietojiet pedāli ar vadu.
• Ja ierīces darbības traucējumi, iespējams, radušies elektromagnētisko traucējumu rezultātā,
vispirms pārbaudiet kabeli un pēc tam visas pārnēsājamās RF sakaru iekārtas un mobilās ierīces,
kas atrodas netālu, pārvietojiet, cik vien iespējams tālu no ierīces, lai novērstu traucējumus.
• Ja pastāv elektromagnētiskie traucējumi, pārtrauciet ierīces lietošanu un sazinieties ar EMS
tehnisko atbalstu.
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2. UZSTĀDĪŠANA
2.1.

Iepakojumā ietvertais aprīkojums

Pēc piegādes pārbaudiet ierīci, lai noteiktu, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi.
AIRFLOW
Prophylaxis
Master® Unit
ar uzstādītu
Master skrūvi,
ūdens un gaisa
filtriem

Ātrās uzziņas
instrukcija

Barošanas kabelis

nodrošinot saites
uz eIFU lejupielādi
un izstrādājuma
reģistrāciju

Spraudņa veids ir
atkarīgs no valsts

FT-229/A

AIRFLOW® PLUS
profilaktiskais
pulveris

Gaisa šļūtene

Pulvera
kameras

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

AIRFLOW®
CLASSIC
profilaktiskais
pulveris

EH-142

PLUS: EL-607
CLASSIC: EL-606

Ūdens šļūtene

NIGHT
CLEANER23

CLIP+CLEAN

EG-110

2x AB-613
(Iepakojums EL-655)

DV-154
(800 ml)

2x DV-048

Viens no šādiem pedāļiem:
AIRFLOW®
uzgaļa kabelis

PIEZON® pudele
EG-111

EM-145

Boost bezvadu
pedālis
EK-404A

ar 2x AA 1,5 V tipa
litija akumulatoriem

NIGHT CLEANER
pudele

PIEZON®
uzgaļa kabelis

Pedālis
(ar vadu)

EG-120

EM-146

EK-410

ē

ē
ū
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FS-472 / FS-447 / FS-473 (sk. zemāk) 4

1

EL-308: AIRFLOW® uzgalis

1 EN-060: PIEZON® uzgaļa kabelis

2

AB-470A/A: Easy Clean

2 3x DS-016A: Instruments PS

4

Ultra FS ClasenUNO drenāžas
caurulīte
EL-651: Kabeļu starplikas

5

El-600: Ūdens filtrs

6

EL-599: Gaisa filtrs

3

3 4x AB-340: Gaismas ceļvedis

1 EL-354: PERIOFLOW® uzgalis
AB-358/B sprauslas ekstraktors
(apakšā)
10x AB-1010: PERIOFLOW®
2
sprausla
3 6x DT-064: Instruments PI
DT-018: Plakanā
4
uzgriežņatslēga (augšā)
5 DS-010: Endochuck 120°

AIRFLOW® lietošanas kaste FS-472 Eiropas Savienībā ietver ClasenUNO drenāžas caurulīti. Pārējā pasaulē atsauces kods ir FS447 / FS-473.
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2.2.

Uzstādīšanas apraksts soli pa solim

Atrodiet piemērotu vietu, kur novietot ierīci.
Novietojiet medicīnas ierīci (vadības bloku) zobārstniecības kabineta piemērotā vietā, lai veiktu
nepieciešamās darbības, un atstājiet pietiekami daudz brīvas vietas, lai varētu viegli pārvietoties un
nodrošināt pareizu aerāciju.
Vienmēr apkārt ierīcei nodrošiniet 10 cm lielu brīvu vietu un nenovietojiet to uz citām ierīcēm.
Medicīnas ierīce jānovieto uz drošas un līdzenas virsmas (ar maksimālo slīpumu 5 grādi).

Pārbaudiet, vai pieejamas pareizas ūdens un gaisa apgādes līnijas.
Pārbaudiet, vai jūsu zobārstniecības kabinetā pieejams filtrēts krāna ūdens avots un saspiesta gaisa avots,
izmantojot attiecīgi gaisa un ūdens šļūtenes EG-110 un EH-142.
Ja jūsu kabineta ūdens un gaisa līnijas nav aprīkotas ar nepieciešamajiem pieslēgumiem šļūtenēm EG110 un EH-142, nepieciešama kvalificēta personāla palīdzība. Lai saņemtu atbalstu, zvaniet EMS servisam.
Lai novērstu retro piesārņojumu, pievienojiet kabeli EN-1717 vai DVGW5 saderīgiem šķidruma avotiem.

Pārbaudiet energosistēmas pareizumu un drošību.
Šī ierīce izmanto I klases izolācijas sistēmu, kurai nepieciešama aizsardzība pret zemējumu.
Savienojiet ierīci tikai FI aizsargātā tīkla elektroenerģijas padevi (FI = atlikušās strāvas aizsardzība).
ASV un Kanādā: savienojiet tikai ar slimnīcas kategorijas kontaktligzdu.
Pārbaudiet, vai ierīces nominālais spriegums ir piemērots vietējā elektrotīkla spriegumam, lai novērstu
iekārtas bojājumus, ugunsgrēka vai strāvas trieciena risku.
Ierīces elektrotīkla kontaktdakšai vienmēr jābūt pieejamai.
NELIETOJIET ierīci, ja jūsu kabinetā NAV piemērota elektriskā zemējuma. Ja par to neesat pārliecināts,
sazinieties ar EMS servisu, lai saņemtu kvalificēta personāla atbalstu.

Ievērojiet!
Kabeļu un piederumu izmantošana, izņemot tos, ko piegādā EMS, var negatīvi ietekmēt EMS ierīču
veiktspēju. Izmantojiet tikai EMS piegādātās detaļas.
Lai komunicētu ar bezvadu pedāli, ierīce izmanto zemas jaudas radiosignālu, 8 dBm EIRP maks.,
Bluetooth® 2,4 GHz. Šī aprīkojuma tuvumā var rasties traucējumi.
Bluetooth® radiosignāls tiek automātiski atslēgts (izslēgts), kad tiek pievienots pedālis ar vadu.
Pārnēsājamas RF sakaru iekārtas (tostarp perifērijas ierīces, piemēram, antenu kabeļi un ārējās antenas)
jāizmanto ne tuvāk par 30 cm (12 collas) no jebkuras ierīces daļas, tai skaitā kabeļiem. Pretējā gadījumā
var rasties šī aprīkojuma darbības traucējumi.

Vācijas Gāzes un ūdens tehniskā un zinātniskā apvienība
LATVISKI
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Pievienojiet gaisa un ūdens šļūtenes
Pagrieziet ierīci un novietojiet to otrādi.
1

Spiediens: no 4,5 līdz 7 bar
Sausais gaiss. Maks. mitrums:
1,032 g/m3
Filtrācija: maks. 1 μm

Pievienojiet gaisa šļūteni EH-142 ar kabineta/zobārstniecības bloka
pieslēguma vietu.
Stingri iespiediet šļūtenes savienotāju gaisa ligzdā (tas var būt grūti).

Pievienojiet ūdens šļūteni EH-110 ar kabineta/zobārstniecības bloka
pieslēguma vietu.
2

Dzeramais ūdens

Lai novērstu retro piesārņojumu, pievienojiet kabeli EN-1717 vai
DVGW saderīgiem šķidruma avotiem.
NEUZSTĀDIET PIEZON® vai NIGHT CLEANER pudeles pirms gaisa un
ūdens līniju pievienošanas.

Spiediens: no 2 līdz 5 bar
Sāļums: maks. 0,2%
Temperatūra: no 10°C līdz 30°C

Piederumu uzstādīšana
Turpiniet turēt ierīci otrādi un atvienojiet to no elektrotīkla!

1
5

6

5

6

4

4
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EH-142
Gaisa šļūtene – filtrs uzstādīts
iepriekš
SPIEDIET ĻOTI STIPRI
EG-110
Ūdens šļūtene – filtrs uzstādīts
iepriekš

3

Barošanas kabelis ligzdā
(Drošinātāja turētājs ligzdā)

4

EK-410
Pedālis ar vadu
TIKAI TAD, JA PIEMĒROJAMS

5

EM-145
AIRFLOW® uzgaļa kabelis +
bloķēšanas izpildmehānisms
SPIEDIET STIPRI

6

EM-146
PIEZON® uzgaļa kabelis +
bloķēšanas izpildmehānisms
SPIEDIET STIPRI
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Pārbaudiet kabeļa savienojumus

1.

SPIEDIET
STIPRI

2.
SPIEDIET

Uzgaļa kabelis nav pilnībā pievienots.

SPIEDIET STIPRI, lai nofiksētu.
Sistēma ir pienācīgi savienota un nofiksēta.
Lai atvienotu uzgaļa kabeļu sistēmu, atbloķējiet savienojumu un vienlaikus velciet.

Nostipriniet ierīci
Jūs viegli atradīsiet „Master skrūvi”, kas atrodas ierīces lejasdaļas centrā.
Vispirms izskrūvējiet Master skrūvi un izmantojiet to, lai stingri piestiprinātu ierīci pie galda vai uz AL-125
ierīces atbalsta jūsu kabinetā (AL-125 daļa ir pieejama, izmantojot mūsu pēcpārdošanas atbalstu un
izplatītājus).

Galds

Master skrūves lietošana

Master skrūves novietojums

Piestipriniet ierīci ar iepriekš norādīto „Master skrūvi“, lai pārliecinātos, vai ierīci nevar noņemt,
neizmantojot instrumentu.
Pārbaudiet medicīnas ierīces atrašanās vietu, lai noteiktu, vai tā atbilst jūsu redzes līnijai un individuālās
darbstacijas īpašībām (nodrošināts nepieciešamais apgaismojums un attālums starp lietotāju un ierīci).
Ierīcei vienmēr jābūt ātri un viegli pieejamai.
Pārbaudiet, vai ūdens un gaisa līnijas un barošanas kabelis netraucē fiziski pārvietoties.

LATVISKI
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Ieslēdziet ierīci
Tagad jūs varat savienot barošanas kabeli ar elektrotīklu.
Nepieciešams aizsardzības zemējums!
Pārliecinieties, vai elektrotīklam ir efektīvs aizsardzības zemējums.

Spriegums: 100–240 V AC
Frekvence: no 50 līdz 60 Hz
Darbības strāva: 4 A maks.

Bezvadu pedāļa uzstādīšana
Uzstādiet divus (2) AA 1,5 V litija akumulatorus bezvadu pedālī. Aizveriet
vāku un darbiniet ierīci.
Ugunsgrēka risks: lietojiet tikai akumulatorus, kuriem ir strāvas
ierobežotājs/aizsardzība pret īssavienojumiem un pārkaršanu (saskaņā ar
IEC 60086-4: 2014 „Litija akumulatoru drošība”).
Papildu bezvadu pedālis, kas tiek piegādāts kopā ar ierīci, jau ir savienots pārī ar šo ierīci un ir gatavs
lietošanai (Piezīme: vienā reizē pedālis var vadīt tikai vienu ierīci. Savienošana pārī tiek saglabāta pat tad,
ja tiek izņemti akumulatori.).
Kad saņemat jauno ierīci, jums vienkārši jāievieto divi (2) AA litija akumulatori bezvadu pedālī un ierīce ir
gatava darbam.
Ja nomainīsiet pedāli, jums būs jāsavieno pārī ar jūsu ierīci. Lai noskaidrotu norādījumus, lūdzu, izlasiet
nodaļu par apkopi un darbības traucējumu novēršanu.
Bluetooth® radiosignāls tiek automātiski atslēgts (izslēgts), kad tiek pievienots pedālis ar vadu.

Lai komunicētu ar vadības bloku, bezvadu pedālis izmanto zemas jaudas radiosignālu, 8 dBm EIRP
maks., Bluetooth® 2,4 GHz. Šī aprīkojuma tuvumā var rasties traucējumi.
Pārnēsājamas RF sakaru iekārtas (tostarp perifērijas ierīces, piemēram, antenu kabeļi un ārējās antenas)
jāizmanto ne tuvāk par 30 cm (12 collas) no jebkuras ierīces daļas, tai skaitā kabeļiem. Pretējā gadījumā
var rasties šī aprīkojuma darbības traucējumi.

LATVISKI
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2.3.

Pulvera kameras
Klīniskais risks: Lietojiet tikai PLUS vai PERIO pulveri ar PLUS pulvera kameru.
Klīniskais risks: Lietojiet tikai PLUS pulvera kameru (sarkana) zemsmaganu ārstēšanai.

PLUS

PLUS pulvera kamera ir konstruēta PLUS pulverim. To var lietot virssmaganu
un zemsmaganu ārstēšanai.
Spiediens tiek automātiski samazināts, lai nodrošinātu savietojamību ar
zemsmaganu ārstēšanas veidiem, tai skaitā PERIOFLOW ārstēšanu (iespējams arī
Supra lietojums).
Savietojamie EMS pulveri: PLUS un PERIO (sīkāku informāciju skatiet sadaļā
„Savietojamība”).

CLASSIC
CLASSIC pulvera kamera ir konstruēta CLASSIC pulverim un to var lietot
virssmaganu ārstēšanai.
Nātrija bikarbonāts: Lietojiet tikai šo pulveri un kameru virssmaganu ārstēšanai.
Savietojamie EMS pulveri: CLASSIC un SOFT (sīkāku informāciju skatiet sadaļā
„Savietojamība”).

Pārbaudiet pudeles un pulvera kameras viengabalainību: Korpusā nedrīkst būt nevienas plaisas.
Pulvera kamera lietošanas laikā ir zem spiediena. Bojātas daļas nekavējoties nomainiet.
Pārliecinieties, vai pulvera kameras ir sausas.
Lietojiet tikai PLUS vai PERIO pulverus atjaunošanai, kroņiem, tiltiņiem, implantiem un ortodontijai.
Nesterilizējiet pulvera kameras un to vāciņus/daļas tvaicējot vai ar sauso termisko pārstrādi. Izmantojiet
tikai aktīvās dezinfekcijas un tīrīšanas vielas ar apkārtējās temperatūras iedarbību.

Tikai ar roku: noņemiet pulvera kameras vāciņu, lai uzpildītu
pulveri līdz norādītajam MAX līmenim, pēc tam uzlieciet vāciņu
atpakaļ uz pudeles.
Brīvi beriet iekšā pulveri. Centrālo cauruli var bez problēmām
pilnībā uzpildīt.

Pirms spiediena paaugstināšanas ievietojiet pulvera kameru
ierīcē. Magnētiskā piesaiste to novietos pareizi.
Neievietojiet otrādi.

Neuzpildiet kameru augstāk par norādīto MAX līmeni.
Pulvera līmenis nedaudz samazinās dažas minūtes pēc
uzpildīšanas (notiek pulvera sablīvēšanās).

LATVISKI
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2.4.

Ūdens padeve un PIEZON® pudele

Bez pudeles:

ŪDENS pudelei esot savienotai:

PIEZON® & AIRFLOW® izmanto ārējo ūdens padevi.

AIRFLOW® lieto ārējo ūdens padevi.
PIEZON® lieto ūdens padevi no pudeles.

2

1

CLIP+CLEAN pirms lietošanas
jāiztīra un jādezinficē.
Nedezinficēts CLIP+CLEAN var
piesārņot ierīci.

Ievietojiet
CLIP+CLEAN
ierīces pudelē aizsardzībai pret
putekļiem.

Savienojiet PIEZON® pudeli
Dezinfekcijas šķīdumiem izmantojiet
tikai PIEZON® pudeli EG-111
(caurspīdīga).

PIEZON® pudele ir savietojama ar šādiem šķīdumiem:
Nepieļaujiet nevēlamas ķīmiskās reakcijas vai šķīduma atlieku norīšanu. Pirms skalot šķidruma ķēdi ar
dzeramo ūdeni, pirms lietot atšķirīgu šķīdumu vai veikt tādu ārstēšanu, kam nepieciešams tikai parastais
ūdens.
Ārstēšanas nolūkos izmantojiet šķīduma procentuālo daļu pēc saviem ieskatiem un vietējiem valsts
noteikumiem un rekomendācijām.
Šķīdums
Nātrija hipohlorīts
Hlorheksidīns
Karbanilīdi
Povidona jods
Četraizvietotā amonija savienojumi
Cetilpiridīna hlorīds
Citronskābe
Fizioloģiskais ūdens šķīdums (NaCl%)
Etanols
Izopropanols

Koncentrācija
līdz 5%
līdz 1%
līdz 0,05%
līdz 12%
līdz 0,7%
līdz 1%
līdz 5%
līdz 0,9%
līdz 5%
līdz 5%

Nesterilizējiet pulvera PIEZON® pudeli un tās vāciņu ar sprauslu, kam iespējama tvaika vai sausā
termiskā pārstrāde. Izmantojiet tikai aktīvās dezinfekcijas un tīrīšanas vielas ar apkārtējās temperatūras
iedarbību.
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2.5.

AIRFLOW® un PERIOFLOW® uzgaļi

AIRFLOW® un PERIOFLOW® uzgaļi ir atkārtoti
lietojami, bet tie iepriekš ir jāpārstrādā: jātīra,
jādezinficē un jāsterilizē. Nesterili uzgaļi un piederumi
var izraisīt baktēriju vai vīrusu infekcijas.
Pievienojiet
AIRFLOW® vai PERIOFLOW® uzgali.
Ievērojiet norādījumus sadaļā “EMS daļu pārstrāde” un pašreizējās pārstrādes prasības, kas tiek
piemērotas jūsu valstī.
Ja AIRFLOW® uzgalis aizsērē, norādījumiem skatiet “Apkope undarbības traucējumu
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PIEZON® instrumenti uzgaļi ir atkārtoti lietojami, tomēr tie iepriekš ir atkārtoti jāpārstrādā: jātīra,
jādezinficē un jāsterilizē. Nesterili uzgaļi un piederumi var izraisīt baktēriju vai vīrusu infekcijas.
Ievērojiet norādījumus sadaļā „EMS daļu pārstrāde” un pašreizējās pārstrādes prasības, kas tiek
piemērotas jūsu valstī.
Pārbaudet uzgaļa garumu un tā gala vītni ar ātrās
uzziņas rokasgrāmatas vāku labo mapi.
Ja uzgalis ir sarkanajā zonā, tas var radīt
pārmērīgu un nekontrolētu vibrāciju. Nomainiet uzgali.

Piederumi ir pieejami no EMS
un pilnvarotajiem pārdevējiem.

1

2

3

Pielieciet uzgali / ieliktni, lietojot
EMS CombiTorque rīku

Savienojiet PIEZON® uzgali

Vāciņš un gaismas ceļvedis

Kad instruments ir ieskrūvēts
līdz galam, veiciet papildu
ceturtdaļu apgrieziena, lai iegūtu
nepieciešamo griezes momentu
un noņemtu CombiTorque.

Nosusiniet savienojumus, lai
novērstu šķidruma klātbūtni un
nodrošinātu pareizu elektrisko
kontaktu.

Vienmēr izmantojiet uzgali ar
gaismas ceļvedi, ievērojot, ka
vāciņam ir jābūt uzstādītam un
nostiprinātam pareizi.
Gaismas
ceļveža
nomaiņai
skatiet
sadaļu
„PIEZON®
gaismas ceļveža pārbaude un
nomaiņa”.

Izmantojiet
tikai
CombiTorque, lai piestiprinātu
EMS instrumentu uz rokas
pulksteņa, nodrošinot pareizu
griezes momentu un tā novēršot
galu atskrūvēšanu vai salūšanu.
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3. IERĪČU LIETOŠANA
3.1.

Saskarnes

Nospiediet stipri
Ā
Spiediet viegli

1

IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANASrežīms
Gaidīšanas režīms

2

Pulvera kameras spiediena
paaugstināšana / spiediena
samazināšana

IESLĒGT: ierīce ir darba režīmā.
IZSLĒGT: ierīce atgriežas gaidīšanas režīmā.
(Pēc 1 stundas neaktivitātes ierīce pārslēdzas uz izslēgtu stāvokli – gaidīšanas
režīmu)
Pulvera kamerā spiediens tiek paaugstināts vai pazemināts.
Pakļaujot spiediena iedarbībai, ieslēdzas pulvera kameru apgaismojoša balta
gaisma.
Kameras spiediena samazināšanas gadījumā procesa beigās AIRFLOW®
kabelis automātiski tiek izpūsts un baltā gaisma izslēdzas.
Ieiešana gaidīšanas režīmā: Pulvera kamerā spiediens tiek samazināts
automātiski.
Spiediena samazināšana pulvera kamerā var ilgt līdz pat 10 sekundēm.
Šajā laikā ir ieteicams atstāt AIRFLOW® uzgali turētājā, sprauslai esot vērstai
uz leju, lai izvairītos no uzpūstā gaisa un paliekošā pulvera izsmidzināšanas uz
augšu.

3

Jaudas iestatīšana
Novietojiet pirkstu rievā zem cipariem, lai regulētu AIRFLOW® gaisa spiedienu
un PIEZON® jaudu:
•
0 (tikai gaiss, zilais indikators)
•
10 (maksimāli)
Iepriekš izvēlēto iestatījumu saglabāšana.

4

PIEZON® ūdens

5

AIRFLOW® ūdens

6

Pedālis (normāla darbība)

7

(Tikai bezvadu pedālis)

LATVISKI

Pedālis BOOST

Iestata PIEZON® ūdens plūsmas ātrumu.
Iestata AIRFLOW® ūdens plūsmas ātrumu.
Lai pedālis darbotos normāli, nospiediet pedāļa malu.
Pedālis tiek deaktivizēts, ja abas rokas pistoles ir novietotas to turētājos.
Spiežot uz bezvadu pedāļa centra, tiek aktivizēts jaudas palielinājums (boost).
Lai aktivizētu vieglu jaudas palielinājumu: turiet pēdu uz pedāļa un paceliet papēdi
uz augšu.
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PIEZON® jaudas iestatījums

Ierīce ir aprīkota ar NO PAIN® tehnoloģiju, kas nodrošina adaptīvu reakciju atbilstoši instrumenta slodzei.
Nākamajā tabulā redzama maksimālā izejas jauda atbilstoši lietotāja jaudas iestatījumam:

PIEZON®
Jauda

Jaudas iestatīšana

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Maks. izvades jauda
[W]

0

0,4

1,2

2,1

3,0

3,9

4,8

5,6

6,4

7,2

8,0

Uzgaļa salūšanas risks: ar ENDO, nepārsniedziet 2,5W (jaudas iestatījums „3” maks.)

AIRFLOW® spiediena iestatījumi

Gan PLUS, gan CLASSIC pulvera kamerām ir iebūvēts dinamiskais spiediena regulators, kas automātiski
nosaka optimālo spiediena diapazonu izvēlētajai pulvera kamerai un saistītajam pulvera veidam, kā
aprakstīts nodaļā “Pulvera kameras”.
Nākamajā tabulā ir redzams statiskais un aptuvenais dinamiskais spiediens6 atbilstoši izvēlētajai pulvera
kamerai un lietotāja jaudas iestatījumam:

AIRFLOW®
Spiediens

Spiediena
iestatījums

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Statiskais [bāri]

/

2,5

2,7

3,0

3,2

3,5

3,7

4,0

4,2

4,5

4,7

CLASSIC
dinamiskais [bāri]
PLUS dinamiskais
[bāri]

/

1,9

2,1

2,3

2,6

2,8

3,0

3,2

3,5

3,7

3,9

/

1,5

1,7

1,9

2,0

2,2

2,4

2,6

2,7

2,9

3,1

PIEZON® un AIRFLOW® BOOST

BOOST (jaudas palielinājuma) efekts
Dinamiskais spiediens ir atkarīgs arī no uzgaļa un pulvera tipa. Norādītie spiedieni ir paredzēti informācijas
nolūkiem un attiecas uz plaši izmantoto EL-308 AIRFLOW® uzgali ar DV-082 un DV-048 pulveriem.
LATVISKI

FB-618/LV – rev.F – ed.2020/07
Tulkot no FB-618/EN – rev.G

18/49

Cieša nospiešana bezvadu pedāļa centrā aktivizē BOOST režīmu un palielina jaudu, kā parādīts nākamajā
tabulā:

AIRFLOW®
Boost

PIEZON®
Boost

Jaudas iestatīšana

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Atbilstošais Boost līmenis

0

6

7

8

8

8

9

10

10

10

10

Jaudas iestatīšana

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Atbilstošais Boost līmenis

0

6

7

8

9

10

10

10

10

10

10

Uzgaļa salaušanas risks: lietojiet BOOST tikai ar uzgali, kas piemērots lietošanai ar augstu enerģijas
līmeni.
NELIETOJIET BOOST ar ENDO apstrādi.

Bezvadu pedāļa akumulatora taupīšana
Katru reizi, kad bezvadu pedālis tiek atlaists, tas nonāk mazjaudas režīmā. Pat ja pedālis netiek ilgi
izmantots, akumulatori nav jāizņem.
Lai izvairītos no bezvadu pedāļu akumulatoru piespiedu iztukšošanas, ja pedālis bez pārtraukuma tiek
nospiests 10 minūšu ilgumā, tas automātiski pāriet izslēgšanās režīmā.
Lai izietu no izslēgšanās režīma, vispirms jāatlaiž bezvadu pedālis un pēc tam jāieslēdz ierīce (izslēdziet to
uz 30 sekundēm un pēc tam ieslēdziet vēlreiz).
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Ūdens temperatūras un akustiskas atgriezeniskās saites iestatījumi
AIRFLOW® un PIEZON® šķidrumu temperatūra pēc noklusējuma ir 40°C.
Lai regulētu ūdens temperatūru vai akustisko atgriezenisko saiti, rīkojieties, kā norādīts tālāk:
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Drošā veidā ielieciet abus uzgaļus (AIRFLOW® un PIEZON®) atpakaļ to mapēs.
3. Vienlaikus nospiediet  + , lai piekļūtu izvēlnei. (Sk. attēlu zemāk – ievietojiet pirkstus gropē
zem cipariem)

4. Uz cipariem parādīsies krāsas:
• no 0 līdz 4 ūdens temperatūras iestatīšanai (5 netiek lietots);
• no 6 līdz 10 akustiskās atgriezeniskās saites iestatīšanai (5 netiek lietots).
Akustiska atgriezeniskā saite

Ūdens temperatūra
0

1

2

3

4

6

7

8

9

10

Apsildes
nav

25°

30°

35°

40°

Nē
skaņas

Zema
skaļums

Vidēja
skaļums

Augsta
skaļums

Maksimums
skaļums

5. Izmainiet iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.
6. Spiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai saglabātu iestatījumu un izietu.
Piezīme:
• Izmaiņas, kas īstenotas gan AIRFLOW®, gan PIEZON® šķidrumu temperatūrām.
• Pēc pāris sekundēm tastatūras bezdarbības ierīce automātiski iziet no režīma.

Mērķa temperatūra tiek noteikta ierīces ķermenī.
AIRFLOW® pusē ūdens temperatūra pa vadu samazinās. Gaisa aerosols arī pazemina temperatūru.
AIRFLOW® izsmidzinātājas galīgā temperatūra ir remdena, zemāka par 40 ° C.
PIEZON® pusei PIEZON® rokaspīpe sasilda ūdenslīniju, kas kompensē dabisko dzesēšanu gar vadu.
Lūdzu, pielāgojiet temperatūras iestatījumu, lai maksimāli palielinātu pacienta komfortu.
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Ā

ē

ī

Pirms sākat pacientu ārstēšanu, informācijai izmantojiet ārstēšanas ieteikumus (dokumentu sērija FB648).
2

AIRFLOW®
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

Novietojiet pulvera kameru.
Palieliniet spiedienu kamerā.
Iestatiet AIRFLOW® jaudu.
Iestatiet ūdens plūsmu.
Paņemiet AIRFLOW® uzgali.
Spiediet pedāli, lai sāktu ārstēšanu.
[Spiežot uz bezvadu pedāļa centra, tiek aktivizēts
jaudas palielinājums (BOOST).]
Atlaidiet pedāli, lai apturētu ārstēšanu.
Ielieciet uzgali atpakaļ turētājā.

5

3
4

7
6
8

PIEZON®
1
2
3
4
5
6
7
8

Iestatiet PIEZON® jaudu.
Iestatiet ūdens plūsmu.
Pievienojiet PIEZON® pudeli (ja nepieciešams).
Paņemiet PIEZON® uzgali.
Spiediet pedāli, lai sāktu ārstēšanu.
[Spiežot uz bezvadu pedāļa centra, tiek aktivizēts
jaudas palielinājums (BOOST).]
Atlaidiet pedāli, lai apturētu ārstēšanu.
Ielieciet uzgali atpakaļ turētājā.

3

4

2

1

6
5
7

Ārstēšana neapstājas nekavējoties. Ievērojiet, lai starp pedāļa atbrīvošanu un efektīvu ārstēšanas
apturēšanu pastāv neliela kavēšanās (aptuveni 0,2 sekundes).
Pacienta ievainošanas risks. Ja jūs neesat apmācīts veikt īpašu ārstēšanu, tad nedariet to. Vienmēr
iegūstiet apmācību pirms jaunas ārstēšanas sākšanas.
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4. PAPILDU APRĪKOJUMS
Vienreizējās
lietošanas
sprausla.

To nevar atkārtoti pārstrādāt.
NELIETOJIET sprauslu, ja tās iepakojums ir bojāts vai
atvērts.

Pilnībā pievienojiet
sprauslu, spiežot
uz cietas virsmas.

Pārliecinieties, vai sprausla ir pareizi pievienota = pilnībā
ievietota.

Noņemiet sprauslu,
izmantojot sprauslu
ekstraktoru.

Savainošanās risks. Vienmēr LIETOJIET sprauslu
ekstraktoru AB-358/A. NENOŅEMIET to ar rokām.

Endochuck failu turētāji ir pieejami 120° leņķī.
Nepievelciet stiprāk iespiedpatronu, ja nav uzstādīts neviens instruments, jo tas var sabojāt aprīkojumu.

Pirms lietošanas pārbaudiet, vai plastmasas pārklājums nav nodilis vai bojāts.
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ļ

ū

ā

ī

Ultra FS ClasenUNO spoguļa sūkšanas drenāžas caurulīte ir pieejama tikai Eiropas Savienībā.
Ultra FS ClasenUNO spoguļa sūkšanas drenāžas caurulīte ir zobārstniecības
spoguļa un medicīniskās sūkšanas drenāžas caurulītes kombinācija. Ierīce ir
paredzēta, lai uzlabotu apstrādājamās vietas aplūkošanas iespēju un/vai
šķidrumu, kā arī daļiņu izsūknēšanai no pacienta mutes dobuma.
ClasenUNO drenāžas caurulīte jāpārstrādā pirms lietošanas: jāiztīra,
jādezinficē un jāsterilizē.
Ievērojiet ClasenUNO pārstrādes norādījumus un pašreizējās pārstrādes
prasības, kas tiek piemērotas jūsu valstī.
Savienojiet to ar zobārstniecības kabineta ātrgaitas iesūkšanas šļūteni un pirms
lietošanas pārbaudiet, vai tā ir saderīga (tā var nebūt saderīga ar jūsu
zobārstniecības iekārtas sūkšanas šļūtenēm).
Spoguļa virsma rūpīgi jāžāvē. Krāsainu pārklājumu uz spoguļa var būt grūti vai pat neiespējami notīrīt.
Ultra FS ClasenUNO spoguļa sūkšanas drenāžas caurulīte ir konstruēta lielam sterilizācijas ciklu skaitam.
Tās darbmūžs galvenokārt ir atkarīgs no nodiluma lietošanas laikā.
Vienmēr nomainiet ierīci, ja tajā ir jebkādas nolietojuma vai bojājumu pazīmes.

LATVISKI

FB-618/LV – rev.F – ed.2020/07
Tulkot no FB-618/EN – rev.G

23/49

5. TĪRĪŠANA UN PĀRSTRĀDE
5.1.

Ūdens līnijas tīrīšana un dezinficēšana

Lai novērstu pacientu inficēšanos, ir obligāti jākopj ierīces tīrīšanas
un dezinficēšanas ūdens līnijas.
NIGHT CLEANER8 nodrošina attīrīšanu, novērš bioslāņa
veidošanos visu EMS AIRFLOW® ierīču ūdens līnijās.
NIGHT CLEANER noņem aļģes un kaļķakmeni, un aizsargā no to
veidošanās pēc ilgāka dīkstāves laika vai ūdens uzsildīšanas.

ŪDENS PADEVE
AR ŠĻŪTENI EG-110

NIGHT
CLEANER8

Ūdens padeves šļūtene un saistītais ierīces savienojums ar šo
procedūru netiks iztīrīts.

Katru rītu pirms pirmā pacienta: Skalošana
1

2

3

4

Ievietojiet pilnībā
piepildītu pudeli ierīcē

Iestatiet ūdeni uz 10
IESLĒDZIET ierīci

Turiet abus kabeļus virs
izlietnes, lietojot
CLIP+CLEAN

Vienu reizi nospiediet
pedāli, tad gaidiet
1 minūti

Lai samazinātu risku,
ka pacientā iekļūst
tīrīšanas līdzeklis, vienmēr
izmantojiet pilnībā
piepildītu 800 ml ūdens
pudeli.

Iestatiet ūdens
regulatoru uz 10, lai
nodrošinātu optimālu
skalošanu.

Piesārņojuma novēršana:

Baltā un zilā atskaite
norāda atlikušo laiku.

Nepieļaujiet saskari
starp izlietni un kabeli.

Tīrīšanu iespējams pauzēt
un atsākt, atlaižot un atkal
nospiežot pedāli.

Tīrīšanas līdzekļa norīšanas risks. Pārbaudiet, vai no kabeļa neplūst ārā zili atlikumi (NIGHT
CLEANER ). Ja plūst, atkārtojiet skalošanas procedūru.
Vienmēr iztukšojiet un izmazgājiet ūdens pudeli pirms kārtējās lietošanas reizes. EMS iesaka reizi
nedēļā izmantot pudeles tīrīšanas līdzekli (piemēram, BC-San 100 no Alpro Medical GmbH).
Tīrīšanas līdzekļa palieku norīšanas risks. Skalošanas laikā neliels daudzums tīrīšanas līdzekļa nonāk
ūdens pudelē.

ū
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Starp katru pacientu
Vispārējā tīrīšana un dezinficēšana

Ierīces ārējās virsmas notīriet ar drāniņu un
spirtu

Uzgaļu un instrumentu atkārtotā pārstrāde
Skatiet konkrētās nākamās nodaļas.

Notīriet ierīci tikai ar spirtu (etanols, izopropanols),
bezkrāsainu dezinfekcijas līdzekli.

Piesārņojuma risks. Vienmēr dezinficējiet ierīces gaisa
savienojumu apakšas un augšējās daļas.

Nekad nelietojiet tīrīšanas pulveri vai abrazīvu sūkli.
Tādējādi tiks sabojāta virsma.

Dienas beigas: Tīrīšana naktī
Kā tīrīšanas līdzekli lietojiet tikai EMS NIGHT CLEANER9.
Citi izstrādājumi var bojāt vai nespēt notīrīt ierīci un izraisīt pacienta intoksikāciju.
1

2

3

4

Ievietojiet NIGHT
CLEANER pudeli
ierīcē

Iestatiet ūdeni uz 10
IESLĒDZIET ierīci

Turiet abus kabeļus
virs izlietnes, lietojot
CLIP+CLEAN

Vienu reizi nospiediet
pedāli, tad gaidiet
1 minūti

Pirms ievietošanas
izņemiet CLIP+CLEAN no
ierīces.

Iestatiet ūdens regulatoru
uz 10, lai nodrošinātu tīrīšanas
līdzekļa plūsmu.

Piesārņojuma novēršana:

Baltā un zilā atskaite norāda
atlikušo laiku.

Nepieļaujiet saskari starp
izlietni un kabeli.
CLIP+CLEAN jāpārstrādā
pēc katras lietošanas reizes.

Katrā tīrīšanas reizē tiek
patērēts 30 ml NIGHT
CLEANER .

Kad tīrīšana pabeigta,
atstājiet NIGHT CLEANER
pudeli ierīcē visu nakti
minimums 12 h ilgumā.

Pirms tīrīšanas
pārbaudiet, vai šķidruma
līmenis ir virs pudeles kakla
melnā atloka.

ū
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NIGHT CLEANER10 līdzeklis saglabā aktivitāti ierīces ūdens līnijās (nedēļas nogalēs, brīvdienās vai nakts
laikā) un optimālai iedarbībai tam nepieciešams vismaz 12 stundu ilgs saskares laiks (Maksimums
3 mēneši).
NIGHT CLEANER
•
•

Uzpildiet zilo NIGHT CLEANER
pudeli tikai ar NIGHT CLEANER
tīrīšanas līdzekli

•
•

ir šādas īpašības:

Baktericīds/ fungicīds
Noņem kaļķus un aļģes, kā arī novērš to
veidošanos
Saglabā stabilitāti NIGHT CLEANER pudelē
Zilā krāsa palielina lietotāju izpratni par tīrīšanas
procedūru

Nesterilizējiet pulvera NIGHT CLEANER pudeli un tās vāciņu ar sprauslu, kam iespējama tvaika vai
sausā termiskā pārstrāde. Izmantojiet tikai aktīvās dezinfekcijas un tīrīšanas vielas ar apkārtējās
temperatūras iedarbību.
Neizmantojiet ūdeņraža peroksīdu, piemēram, EMS Ultra Clean. Pēc kāda laika tas deaktivizē ierīces
pudeli.

5.2.

Drošības informācija par NIGHT CLEANER

NEJAUCIET NIGHT CLEANER kopā ar citiem tīrīšanas šķīdumiem.
NIGHT CLEANER nedrīkst norīt. Glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
Ja norīts, izskalojiet muti ar ūdeni. Neizraisiet vemšanu.
Ja rodas diskomforts, konsultējieties ar ārstu.
NIGHT CLEANER nedrīkst ieelpot. Ieelpošanas gadījumā nodrošiniet svaigu gaisu un pēc
nepieciešamības konsultējieties ar ārstu.
Nepieļaujiet iekļūšanu acīs. Saskares a acīm gadījumā vairākas minūtes skalojiet tās tekošā ūdenī,
turot plakstiņus atvērtus. Izņemiet kontaktlēcas (ja ievietotas), ja to var viegli izdarīt.
Apejieties ar izstrādājumu, izmantojot cimdus. Pēc saskares ar ādu mazgājiet ar ziepēm un ūdeni.
Ja apģērbs tiek notraipīts ar šķīdumu, nekavējoties novelciet šo apģērbu. Ja ir radusies kāda iespējama
problēma ar šķīdumu, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.
Sīkākai informācijai skatiet īpašo NIGHT CLEANER
komplektā.

instrukciju, kas ietilpst attiecīgā izstrādājuma

Ražotāja informācija un kontaktpunkts
Jebkurai informācijai un/vai sūdzībām varat sazināties ar likumīgo ražotāju:
Mooswiesenstrasse 9
78112 St. Georgen, GERMANY
Phone: +49 7725 9392-0
www.alpro-medical.com

ū
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5.3.

EMS daļu pārstrāde

EMS iesaka izmantot tīrīšanas, dezinfekcijas un sterilizācijas procedūras atbilstoši ISO 17664
nosacījumiem.
Vienmēr ziņojiet EMS par nelabvēlīgiem notikumiem, kas saistīti ar ierīces atkārtoto pārstrādi.
Atkārtoti lietojamie produkti jātīra, jādezinficē un, ja nepieciešams, sterilizē pirms pirmās lietošanas.
Nepārstrādājiet produktus pār atļauto sterilizācijas ciklu skaitu, bet nomainiet; skatiet sadaļu „Darbmūžs”
nodaļā „Tehniskais apraksts”.
Jāievēro tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļa ražotāja norādītās koncentrācijas un saskares laiks.
Atcerieties, ka sterilizāciju nevar nodrošināt, ja vien komplektējošie elementi vispirms netiek tīrīti un
dezinficēti.

Ja kāds no tālāk norādītajiem instrukcijas norādījumiem nav skaidrs vai šķiet nepietiekams, nevilcinieties
sazināties/informēt EMS.
Šie norādījumi ir apstiprināti kā spējīgi sagatavot atkārtoti EMS medicīnas ierīcēm un daļām, kas
uzskaitītas nodaļā „Paredzētā lietošana un saderība”. Lietotāja pienākums ir nodrošināt, lai pārstrāde, kas
faktiski veikta, izmantojot pārstrādes iekārtu, materiālus un personālu, nodrošinātu vēlamo rezultātu. Tas
prasa procesa validāciju un regulāru uzraudzību. Tāpat arī jebkura procesora novirze no sniegtajām
instrukcijām būtu pienācīgi jānovērtē attiecībā uz efektivitāti un iespējamām nelabvēlīgām sekām.
Lietotājam tāpat ievēro savas valsts likumdošanas prasības, kā arī slimnīcas vai klīnikas higiēnas noteikumi.
Jo īpaši tas attiecas uz papildu prasībām prionu inaktivācijai.
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Sagatavošana
Ir nepieciešama manuāla iepriekšēja tīrīšana:
20 s — tūlīt pēc lietošanas izskalojiet ūdenī rokas ierīces/instrumenta lūmena(-u) līniju.
Lielākie netīrumi ir jānoņem tūlīt pēc lietošanas.
Droši transportējiet uz atkārtotas apstrādes zonu, lai izvairītos no produktu bojājumiem, kā arī vides vai
pārstrādes procesā iesaistīto personu saskares ar piesārņojumu.
Tīrīšana jāveic 1 stundas laikā pēc lietošanas.
Valkājiet individuālos aizsardzības līdzekļus atbilstoši preparāta veidam.
AIRFLOW® un PERIOFLOW®: vienmēr veiciet uzgaļa tīrīšanu no pulvera paliekām un pārbaudiet abus
lūmenus (ūdens un pulvera) tīrību, pirms turpināt veikt tālākas darbības. Izmantojiet Easy Clean (vieglā
tīrīšana) funkciju.
PIEZON® rokas ierīces:
• Noņemiet jebkuru uzstādīto instrumentu.
• Noņemiet vāciņu un atdaliet gaismas ceļvedi un blīvi.

PIEZON® Endochuck:
• Noņemiet jebkuru uzstādīto instrumentu.
• Izskrūvējiet skrūvi un atdaliet mazo gredzenblīvi.

PIEZON® instrumenti ar CombiTorque®:
• atdaliet PIEZON® instrumentu un CombiTorque®, bet saglabājiet katru oriģinālo instrumentu un
CombiTorque® kopā visā darbmūža laikā.
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Jebkuru daļu var tīrīt manuāli vai automātiski ar mazgāšanas vai dezinfekcijas līdzekli. EMS iesaka izmantot
automātisko veļas mazgāšanas un dezinfekcijas sistēmu (washer-disinfector – WD), kas atbilst ISO 15883
prasībām, lai nodrošinātu optimālu efektivitāti un kalpošanas laiku.
AUTOMĀTISKI

MANUĀLI

Tīrīšana, Dezinfekcija un Žāvēšana

Tīrīšana

Mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtai ir jāatbilst
ISO 15883 prasībām, tai ir jābūt aprīkotai ar
piemērotiem groziem, kur ievietot nelielus, trauslus
priekšmetus,
un
ar
skalošanas
iekārtas
savienotājiem aptuveni 16 mm diametrā, kurus var
piestiprināt izstrādājuma lūmenam.
Pareizi novietojiet produktu piemērotā statīvā,
piestipriniet
lūmenus
skalošanas
iekārtas
savienotājiem un sāciet automātisko tīrīšanu.
Jāievēro arī mazgāšanas-dezinfekcijas ierīces
ražotāja instrukcijas.

Turpmāk minēto procesu var izmantot jebkuram
EMS produktam.
Notīriet ierīces 0,5% neodisher14 tīrīšanas šķīdumā
ar dejonizētu ūdeni 40°C temperatūrā, izmantojot
piemērotu mīkstu saru otu15, līdz visi redzamie
netīrumi ir noņemti.
Tīrot izstrādājumus ar lūmeniem,
15 s
skalojiet
visus
lūmenus
ar
smidzināšanas
pistoli
(ūdens
strūklas pistoli ar 2 bāru statisko
ūdens
spiedienu),
izmantojot
aukstu ūdeni.
15 min

Ķīmiskā dezinfekcijas līdzekļa lietošanas
gadījumā rūpīgi ievērojiet dezinfekcijas šķīduma
ražotāja instrukcijas.
ā

ē

15 s

ē
ī
ā

ā

ī

10 s

ūā

ā
ķī

ū

Visus lūmenus izskalojiet ar
smidzināšanas
pistoli
(ūdens
strūklas pistoli ar statisko 2 bāru
ūdens
spiedienu),
izmantojot
aukstu dejonizētu ūdeni.
Noskalojiet
izstrādājumu
dejonizētā, aukstā, tekošā ūdenī.

īī

ē

ā

ī13

ēāū
ā
ū

ā

ī12

ū

Novietojiet izstrādājumu
0,5%
neodisher šķīdumā ar dejonizētu
ūdeni
40°C
temperatūrā.
Pārliecinieties, vai visi lūmeni ir
piepildīti ar tīrīšanas šķīdumu (ja
nepieciešams, izmantojiet šļirci).

ēā

ī
ī
ēāū

ī

Rokas ierīcēm NEIZMANTOJIET ultraskaņas
vannas tīrīšanas procedūru, jo tādējādi var
iznīcināt produktus.
Turpmākais process ir paredzēts TIKAI EMS
PIEZON® instrumentiem un vīļu turētājiem:
Tīrot izstrādājumu ar lūmeniem,
15 s
skalojiet
visus
lūmenus
ar
smidzināšanas
pistoli
(ūdens
strūklas pistole, statiskais ūdens
spiediens ne vairāk kā 2 bāri),
izmantojot aukstu krāna ūdeni.

ūā

ē
ā

ū
ē

ū

ē
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ā ē

ūā

10 min

15 s

10 s

Ievietojiet produktus metāla sietā un
apstrādājiet ultraskaņas vannā ar
0,5% neodisher16 tīrīšanas šķīdumu
dejonizētā
ūdenī
40°C17
temperatūrā. Pārliecinieties, vai visi
lūmeni ir piepildīti ar tīrīšanas
šķīdumu
(ja
nepieciešams,
izmantojiet šļirci).
Visus lūmenus izskalojiet ar
smidzināšanas
pistoli
(ūdens
strūklas pistoli ar statisku ūdens
spiedienu,
kas
nepārsniedz
2 bārus),
izmantojot
aukstu
dejonizētu ūdeni.
Noskalojiet izstrādājumu dejonizētā,
aukstā, tekošā ūdenī.

Dezinfekcija
Piemērs pareizai detaļu izvietošanai
izmantojot WD Miele Professional G 7836 CD
izmantojot mobilo inžektoru bloku (plauktu) Miele E429

ASP CIDEX® OPA šķīdums ir jāizmanto
neatšķaidīts tā lietošanas un glabāšanas termiņā,
ievērojot ražotāja brīdinājumus un lietošanas
instrukcijas.
5 min

1 min
(katra
skalošana)

Pilnībā iegremdējiet izstrādājumu
CIDEX® OPA šķīdumā vismaz 20°C
temperatūrā. Pārliecinieties, vai visi
lūmeni ir piepildīti ar dezinfekcijas
šķīdumu (ja nepieciešams, lietojiet
šļirci).
ASP CIDEX® OPA dezinfekcijas
līdzeklim ir nepieciešamas trīs
skalošanas: glabājiet produktu
pilnībā iegremdētu un izmantojiet
daudz18 svaiga ūdens.

Neizmantojiet ūdeni atkārtotai skalošanai vai
citiem nolūkiem. Dezinfekcijas līdzekļa atlikumi var
izraisīt nopietnas blakusparādības.

Žāvēšana
Izmantojiet gaisa pistoli (saspiestu gaisu), lai
pilnībā izžāvētu lūmenu un visu izstrādājumu, līdz
ir nožāvēti visi ūdens atlikumi (redzami vai
nosakāmi).
ē
ē
ē
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Pārbaude
Ja pēc tīrīšanas/dezinfekcijas uz izstrādājuma joprojām ir redzami traipi, pilnībā jāatkārto
tīrīšanas/dezinfekcijas procedūra. Izstrādājumi ar redzamiem bojājumiem, atslāņojumiem/plēkšņu zudumu,
koroziju vai deformāciju ir jāiznīcina (turpmāka izmantošana nav pieļaujama). Pārbaudiet arī blīvgredzenu
un paplākšņu integritāti, bojājumu vai deformācijas gadījumā nomainiet.
Pārbaudiet, vai daļa ir pilnīgi sausa. Ja konstatējat ūdens atlikumus, iztīriet tos, izmantojot gaisa pistoli
(ar tīru, saspiestu gaisu). Pilnībā nosusiniet lūmenu un visu detaļu, līdz vairs nav ūdens atlikumu (redzamu
vai nosakāmu).

Iesaiņošana
Sterilizēt var tikai iepriekš iztīrītus un dezinficētus izstrādājumus.
Efektīvu sterilizāciju var veikt tikai pilnīgi sausiem izstrādājumiem. Pirms atkārtotas montāžas un
iesaiņošanas pārliecinieties, vai katra daļa (iekšējie lūmeni un jebkura virsma) ir pilnīgi sausa.
Pirms sterilizēšanas izstrādājumi ir atkal jāsamontē, lai tie būtu gatavi lietošanai, un jāievieto piemērotā
sterilizēšanas iepakojumā.
AIRFLOW® un PERIOFLOW®: nav nepieciešama atkārtota montāža.
PIEZON® rokas ierīces:
• vispirms uzlieciet blīvi, pēc tam novietojiet gaismas ceļveža vāciņā un pieskrūvējiet pie uzgaļa.

PIEZON® Endochuck:
• vispirms no jauna ievietojiet mazo gredzenblīvi, pēc tam uzmanīgi pieskrūvējiet skrūvi, pilnībā
nepievelkot.

PIEZON® instrumenti ar CombiTorque®:
• atkārtoti uzstādiet oriģinālo instrumentu ar tā CombiTorque®.

LATVISKI
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Iesaiņojiet produktus vienkāršā vai dubultā maisiņā:
• piemērots pirmsvakuuma sterilizēšanai mitrā karstā vidē;
• atbilst ISO 11607-1 vai EN 868;
• noturīgs pret temperatūru līdz 138°C;
• ar pietiekamu tvaika caurlaidību (piemēram, Wipak STERIKING plakanie ruļļi, tips R43 un R44).

Sterilizācija
Sterilizācija ir jāveic nekavējoties pēc tīrīšanas-dezinfekcijas.
Jāievēro autoklāva ražotāja noteiktais ievietošanas modelis.
NEPĀRSNIEDZIET:
• maksimālo atļauto sterilizācijas ciklu skaitu;
• sterilizācijas temperatūru 138°C un sterilizācijas laiku 20 min.
NEIZMANTOJIET N klases sterilizatoru PIEZON® rokas ierīču atkārtotai apstrādei.
NEIZMANTOJIET karstā gaisa sterilizācijas un radio sterilizācijas procedūras, jo tās iznīcina
izstrādājumus.
Izstrādājumu mitrā sterilizācija ar karstumu ir jāveic saskaņā ar ISO 17665 un atbilstoši attiecīgās valsts
prasībām.
Mitrā karstuma (tvaika) pirmsvakuuma apstrādes procesu var izmantot jebkuriem EMS izstrādājumiem, kas
iesaiņoti piemērotos vienkāršos vai dubultos maisiņos:
Pirmsvakuuma mitrā karstuma cikla parametri:
• 3 pirmsvakuuma fāzes
• Spiediens 3 bāri19
• Mitrums 100%
• Temperatūra 132°C
•

3 min
(minimums)

Sterilizācijas laiks (pilns cikls)

•

20 min
(minimums)

Žāvēšana

Lietotājiem ir jānodrošina, lai atkārtotās apstrādes procesi, tostarp resursi, materiāli un personāls,
sniegtu nepieciešamos rezultātus un tos uzturētu laika gaitā: lietotāja pienākums ir nodrošināt apstrādes
procedūru validācijas pastāvīgu atjaunināšanu.

ū
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Glabāšana
Sterilizētos izstrādājumus glabājiet 5°C līdz 40°C temperatūrā un vidē, kas ir:
• sausa,
• tīra,
• bez putekļiem.

Darbmūžs
Ja atkārtotas sterilizācijas ciklu skaits ir ierobežots, tas ir norādīts izstrādājuma īpašajās lietošanas
instrukcijās (ja tādas ir) un/vai sadaļas „Darbmūžs” nodaļā „Tehniskais apraksts”.
Izstrādājumi ir paredzēti lielam sterilizācijas ciklu skaitam. Attiecīgi ir izvēlēti to izgatavošanā izmantotie
materiāli. Tomēr ar katru atjaunoto sagatavošanu lietošanai termiskā un ķīmiskā spriedze izraisa
izstrādājumu novecošanu.
Vienmēr nomainiet izstrādājumus, kuriem ir nolietojuma vai agrīnas noārdīšanās pazīmes, neatkarīgi
no neizmantoto sterilizācijas ciklu skaita.
NEPAKĻAUJIET izstrādājumus temperatūrai, kas pārsniedz 138°C.
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5.4.

ClasenUNO drenāžas caurulītes pārstrāde

Tālāk norādītās instrukcijas ir atrodamas Cleverdent dokumentā „ClasenUNO Instructions” (izdevums
03/2016), un šie norādījumi ir spēkā izdošanas datumā. Mēs iesakām regulāri sazināties ar Cleverdent
tīmekļa vietni vai sazināties ar viņiem, lai iegūtu lietošanas un pārstrādes instrukciju jaunākās versijas.

Ultra FS ClasenUNO spoguļa sūkšanas drenāžas caurulītei nepieciešama pārstrāde, kas atbilst EN ISO
17664 prasībām. Pirms lietošanas regulāri pārbaudiet drenāžas caurulīti un nomainiet to, kolīdz
novērojamas nolietojuma pazīmes.

Tīrīšana un dezinficēšana
Tīrīšanai un dezinfekcijai var izmantot tikai tādus dezinfekcijas līdzekļus, kas ir piemēroti polipropilēnam (PP) un
tiek lietoti saskaņā ar pamatnostādnēm. Lai izvairītos no spoguļa un drenāžas caurulītes saskrambāšanas,
nelietojiet tīrīšanai cietās sukas (stiepļu sukas). Jāievēro EN ISO 17664 prasības. Pirmkārt, noņemiet raupjākos
netīrumus, pēc tam skalojiet ClasenUNO tekošā ūdenī. ClasenUNO ar Ultra spoguli skalošanai izmantojiet
destilētu ūdeni. Ievietojiet piesārņoto ClasenUNO piemērotā dezinfekcijas šķīdumā. Ievērojiet šķīduma ražotāja
ieteikumus attiecībā uz dezinfekcijas līdzekļa koncentrāciju un dezinfekcijas ilgumu. Pēc dezinfekcijas labi
izskalojiet to ar ūdeni un uzmanīgi nosusiniet. Pēc tam dezinficējiet/sterilizējiet, lietojot vienu no zemāk
norādītajām metodēm.

Ultraskaņas dezinfekcija
Pārliecinieties, vai spoguļa virsma ir pilnīgi sausa, it īpaši ar Ultra versiju, jo citādi var tikt sadedzināti kaļķa
atlikumi. Ievietojiet ClasenUNO ultraskaņas vannā (piem., Bandelin Sonorex Super RK 514). Pievienojiet
tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekli, kas piemērots polipropilēnam (PP) (piemēram, 0,55% Cidex OPA), un iestatiet
mazgāšanas ciklu saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Uzglabājiet to ultraskaņas vannā 12 minūtes un
pārliecinieties, vai temperatūra nav zemāka par 18°C. Pēc tam noskalojiet ar sterilu ūdeni, līdz tiek noņemts viss
tīrīšanas līdzekļa atlikums. Pārbaudiet, vai ClasenUNO ir rūpīgi notīrīts, un, ja nepieciešams, atkārtojiet tīrīšanas
ciklu. Visbeidzot uzmanīgi izžāvējiet ClasenUNO.

Dezinfekcija ar termisko dezinficētāju
Tīrīšanai un dezinficēšanai ar termisko dezinfekciju izmantojiet ierīci, kas atbilst EN ISO 15883 (piem., Belimed
WD 100), un, izvēloties tīrīšanas un dezinfekcijas ciklu un tīrīšanas līdzekli, ievērojiet ražotāja norādījumus.
Ievietojiet ClasenUNO termiskajā dezinficētājā tā, lai iekšējās virsmas būtu izskalotas un ūdens varētu izplūst.
0,5% (V/V) deconex 24 LIQ ir pierādīts, kā piemērots tīrīšanas šķīdums un 0,2% (V/V) deconex 26 Plus kā
piemērots neitralizējošais šķīdums. Dezinfekcija tiek veikta 90°C temperatūrā ar 5 minūtes ilgu turēšanas laiku.
Tīrīšanas un dezinfekcijas cikla beigās pārliecinieties, vai ClasenUNO ir rūpīgi notīrīts, un, ja nepieciešams,
atkārtojiet tīrīšanas ciklu.

Sterilizācija
Sterilizācija ar tvaiku jāveic, izmantojot ierīci, kas atbilst standartam EN 13060 vai EN 285 (piem., autoklāvs ar
frakcionētu pirmsvakuumu, W & H, LISA 517), ievērojot sterilizācijas procedūru saskaņā ar EN ISO 17665-1.
Cikls jāveic sterilizācijas temperatūrā 134°C ar 5 minūšu turēšanas laiku vai sterilizēšanas temperatūrā 121°C ar
12 minūšu turēšanas laiku.

Ražotāja informācija un kontaktpunkts
Jebkurai informācijai un/vai sūdzībām varat sazināties ar likumīgo ražotāju:
Cleverdent Ltd.,
Theresiengrund 31, DE - 48149 Münster, Vācija.
Tālr.: +49 (0) 251 98292828
Web lapa: www.clasen.uno - E-pasts: info@clasen.uno
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6. APKOPE
UNDARBĪBAS
TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA
6.1.

AIRFLOW® uzgaļa pulvera aizsērējumu tīrīšana

Uzgaļa aizsērēšanas gadījumā un pirms AIRFLOW® un PERIOFLOW® uzgaļu pārstrādes.

Easy Clean
Atrodams jūsuAIRFLOW® lietojuma iepakojumā

Žāvēšanai pūtiet gaisa strūklu.

Skalojiet caur centrālo
lūmenu normālā plūsmas
virzienā (bez skalošanas no
aizmugures), izmantojot Easy
Clean, ar vienreiz lietojamu
šļirci, kas pildīta ar vairāk nekā
2 ml dzeramā ūdens

Instrumentu Easy Clean var dezinficēt termiski un arī sterilizēt autoklāvā temperatūrā līdz 135°C.

6.2.

AIRFLOW® uzgaļa noplūde

Ja noplūdes ir saistītas ar AIRFLOW® uzgaļa savienojumu
ar AIRFLOW® kabeli, nomainiet kabeļa O blīves ar EL-651
komplektā esošajām AIRFLOW® rezerves blīvēm.

6.3.

PIEZON® gaismas ceļveža pārbaude un nomaiņa

Gaismas ceļvedis zaudē caurspīdīgumu pēc atkārtotas pārstrādes ciklu veikšanas. Pārbaudiet gaismas
ceļveža caurspīdīgumu katru mēnesi un rīkojieties šādi:
1.
2.
3.
4.

LATVISKI

Noņemiet uzgali un ar roku izskrūvējiet vāciņu.
Izņemiet gaismas ceļvedi un pārbaudiet to.
Ievietojiet jaunu ceļvedi AB-340 (pieejams PIEZON® pēc pieteikuma).
Ar rokām pieskrūvējiet vāciņu.
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6.4.

Uzgaļa kabeļa nomaiņa
Tehniskās apkopes nolūkos un darbības traucējumu gadījumā atvienojiet strāvas kontaktdakšu no
elektrotīkla kontaktligzdas.

Pirms atvienot AIRFLOW® kabeli, izlaidiet spiedienu no pulvera kameras.
Pastāvīgu PIEZON® vai AIRFLOW® uzgaļa kabeļa darbības traucējumu vai bojājumu gadījumā daļu lietotājs
šo detaļu var viegli nomainīt. Izpildiet norādījumus par nomaiņu, kas ietilpst rezerves daļu piegādes
komplektā.
Uzgaļa kabeļu atvienošanas procedūra:
1.

2.

6.5.

Atvienojiet kabeļu sistēmu, nospiežot
fiksēšanas slēdzi priekšpusē (slēdzis
atrodas zem ierīces).
Kabeļa sistēma tagad ir atbloķēta un to var
noņemt, izvelkot ārā.

Ikmēneša pārbaude

Katru mēnesi pārbaudiet gan gaisa, gan ūdens filtru tīrību.
Tehniskās apkopes nolūkos un darbības traucējumu gadījumā atvienojiet strāvas kontaktdakšu no
elektrotīkla kontaktligzdas.
Lietojot ierīci pacienta ārstēšanai, apkopi vienlaikus veikt nav atļauts.

Pārbaude
ūdens un gaisa
filtru tīrība.

Labs
Nodilis

LATVISKI

Filtra krāsa ir balta bez ievērojamiem redzamiem piemaisījumiem.
Ja ne, nomainiet filtru.
Ja ūdens filtrs jānomaina vairāk nekā 3 reizes gadā, lūdzu,
pārbaudiet ūdens līnijas kvalitāti.
Gaisa filtri paliek tīrāki ilgāku laika periodu. Nomainiet vienu reizi
gadā. (Gadskārtējā tehniskā apkope ietver abu filtru nomaiņu.)

1.
Vispirms atvienojiet barošanas kabeli no elektrotīkla.
2. Atvienojiet ūdens šļūteni, velkot to aiz savienotāja.
3. Noņemiet filtru ar roku vai ar nelielu, plakanu skrūvgriezi.
4. Nomainiet ar jaunu filtru un no jauna pievienojiet šļūteni.
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6.6.

Ikgadējā apkope un remonts
Šo ierīci drīkst uzturēt un/vai labot tikai EMS un pilnvarotie EMS remonta
centri.


Kā drošības un darbības garantijas līdzeklis gan pacientam, gan lietotājam
ir nepieciešama ikgadēja profilaktiskā apkope vai ik pēc 2000 stundām (LED 1
DEG oranžā krāsā) veicamā apkope atkarībā no tā, kas notiek vispirms.
Kvalificēts servisa remonts var būt vajadzīgs arī tad, ja lietotājs konstatē
pastāvīgu nepareizu darbību un/vai par to tiek ziņots ierīces diagnostikas laikā.
Atgriežot ierīci servisa veikšanai, ieteicams to nosūtīt kopā ar pedāli, pulvera
kameru, pudeli un kabeļiem oriģinālajā iepakojumā, lai nodrošinātu optimālu
aizsardzību pret bojājumiem transportēšanas laikā.
Norādiet sava EMS pārdevēja kontaktinformāciju, lai nodrošinātu ātrāku apkalpošanas
procesu (sk. § 6.9).

6.7.

Jauna pedāļa savienošana pārī
1. Izņemiet vienu akumulatoru no pedāļa (nav jāizņem abi).
2. Ievietojiet abus uzgaļus to turētājos.
3. IZSLĒDZIET ierīci, pagaidiet 10 sekundes, pēc tam atkal to ieslēdziet.
4. Vispirms nospiediet  + , pēc tam vienlaikus nospiediet arī .
Sāks skanēt skaņas signāls (ja ne, atkārtojiet 4. darbību).
Ievērojiet kārtību un trīs pirkstu secību (sk. attēlu zemāk – ievietojiet pirkstus
gropē zem cipariem).

5. Kamēr skan skaņas signāls, litija akumulatori jāievieto bezvadu pedālī.
6. Īsā laikā (mazāk nekā 15 sekundēs) tiks pabeigta pāra izveidošana,
kādu brīdi mirgos baltās LED un ierīce tiks sagatavota lietošanai.

Ja process aizņem vairāk nekā 1 minūti, tas nozīmē, ka savienošana pārī nav izdevusies un ierīce
automātiski iziet no savienošanas mēģināšanas režīma. (Neskan skaņas signāls un nenotiek mirgošana.)
Ja notiek šī procesa neizdošanās, atkārtojiet to no sākuma.
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6.8.

Darbības traucējumu novēršana
Ierīce svilpj vai rada dīvainus trokšņus
Pudeles eksplozijas risks.
Vispirms atvienojiet elektrotīkla kontaktdakšu.
Šo simptomu parasti izraisa spiediena regulētāja problēma (defekts vai zema temperatūra) vai plaisa ūdens
pudelē.
1. Nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un atvienojiet to no tīkla.
2. Pārbaudiet, vai pudelē nav plaisu vai bojājumu, un, ja ir, nomainiet pret jaunu pudeli.
3. Pārbaudiet padeves gaisa spiedienu: tam jābūt vismaz 4,5 bar.
4. Ja ierīces temperatūra ir zemāka par 10°C (ierīce ir pārāk auksta), pagaidiet, kamēr tā sasilst līdz apkārtējai
temperatūrai, un pēc tam savienojiet to ar elektrotīklu un atkal ieslēdziet to.
5. Ja ierīces temperatūra pārsniedz 10°C vai problēma joprojām pastāv, noteikti pārtrauciet to lietot un
sazinieties ar EMS pēcpārdošanas servisu.

No ierīces plūst dūmi (un notiek degšana)
Ugunsgrēka un elektriskā trieciena risks.
Vispirms atvienojiet elektrotīkla kontaktdakšu.
Nekavējoties pārtrauciet ierīces izmantošanu, atvienojiet to un sazinieties ar EMS pēcpārdošanas servisu.

Noplūde no kabeļa vai ierīces
Ugunsgrēka un elektriskā trieciena risks.
Vispirms atvienojiet elektrotīkla kontaktdakšu.
1. Ja noplūde rodas no AIRFLOW® uzgaļa, nomainiet O gredzenblīves.
2. Ja noplūde ir no ierīces (uzgaļa atbalsta un ūdens regulatora), nomainiet visu uzgaļa kabeli.
3. Ja problēma joprojām nav atrisināta, sazinieties ar EMS pēcpārdošanas servisu.



LED 1 DEG oranžā krāsā
Automātiskais uzturēšanas atgādinājums. Ir pienācis laiks sūtīt savu ierīci ikgadējam apkopes
pakalpojumam.
Nekavējoties sazinieties ar EMS pēcpārdošanas servisu.

LED 1 MIRGO oranžā krāsā
Atklāts pastāvīgs vai pārejošs aparatūras kļūmes stāvoklis.
1. Atvienojiet ierīces barošanas kabeli, pagaidiet 30 sekundes, pēc tam atkal pievienojiet to un atkal ieslēdziet
ierīci (lai pārbaudītu, vai kļūdas stāvoklis ir nemitīgs).
2. Ja kļūda joprojām pastāv, sazinieties ar EMS pēcpārdošanas servisu remontam.



LED 2 DEG oranžā krāsā



LED 3 DEG oranžā krāsā

Bezvadu pedāļa 2x AA litija akumulatori ir iztukšoti. Nomainiet pret jauniem AA augstas kvalitātes litija
akumulatoriem, kam ir strāvas ierobežotāja aizsardzība.

Problēmai var būt vairāki iemesli. Nepieciešama vairākkārtēja pārbaude, kas jāveic soli pa solim.
1. Nav konstatēts pedālis (lai darbinātu ierīci, ir jāpievieno vismaz viens pedālis):
•
Pedālis ar vadu var būt atvienots. Pārbaudiet, vai pedāļa spraudnis ir pilnībā iesprausts ligzdā.
Restartējiet ierīci.
•
Bezvadu pedālis nav sapārots. Izpildīt procedūru sadaļā „Jauna pedāļa savienošana pārī”
2. Ja kļūda joprojām pastāv, sazinieties ar EMS pēcpārdošanas servisu remontam.

LED 3 MIRGO oranžā krāsā
AIRFLOW® un PIEZON® kabeļu sistēmas nav konstatētas vai nav savienotas. Lai ekspluatētu ierīci, ir
nepieciešama vismaz viena kabeļu sistēma.
1. Vispirms IZSLĒDZIET ierīci, pēc tam atvienojiet AIRFLOW® un PIEZON® uzgaļa kabeli un notīriet elektriskos
kontaktus (spraudņus), kas atrodas kabeļu sistēmas savienojumos. Izpūtiet ierīci ar saspiestu gaisu, lai iztīrītu
ierīces savienojumus.
2. Atkārtoti uzstādiet abu uzgaļu kabeļus atkal ieslēdziet ierīci.
3. Ja kļūda joprojām pastāv, sazinieties ar EMS pēcpārdošanas servisu.
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LED 4 MIRGO oranžā krāsā
Ugunsgrēka un elektriskā trieciena risks.
Vispirms atvienojiet elektrotīkla kontaktdakšu.
1. Ierīce ir pārāk karsta. Atvienojiet to, pagaidiet vienu stundu un atkal ieslēdziet ierīci.
2. Ja kļūda joprojām pastāv, sazinieties ar EMS pēcpārdošanas servisu.
Piezīme: šī kļūda parādās arī tad, ja ierīce darbojas zem minimālās temperatūras robežas.
Šajā gadījumā vienkārši pagaidiet, kamēr ierīce sasilst līdz apkārtējai temperatūrai.

Ūdens filtra noplūde
Vispirms atvienojiet elektrotīkla kontaktdakšu.
1. Nomainiet ūdens filtru (zilu kasetni).
2. Ja problēma joprojām nav atrisināta, sazinieties ar EMS pēcpārdošanas servisu.

Pudeles vai pudeles savienojuma noplūde
1. Pārliecinieties, vai pudeles vāciņš ir pareizi aizvērts.
2. Notīriet savienojumu: vāciņu un ierīces malas.
3. Nomainiet pudeli.
4. Ja problēma joprojām nav atrisināta, sazinieties ar EMS pēcpārdošanas servisu.

AIRFLOW® uzgaļa noplūde
1. Pārliecinieties, vai uzgalis ir pareizi savienots ar kabeli.
2. Notīriet uzgaļa iekšpusi un kabeļa galu.
3. Nomainiet AIRFLOW® kabeļa blīvi, kā aprakstīts sadaļā „AIRFLOW® uzgaļa noplūde”.
4. Ja problēma joprojām nav atrisināta, sazinieties ar EMS pēcpārdošanas servisu.

Nepietiekams vai nav ūdens no uzgaļa
1. Pārliecinieties, vai ūdens regulators ir iestatīts līdz 10 (maksimālā plūsma uz kabeli), un pārbaudiet, vai
uzgalis nav aizsērējis, noņemot to un pārbaudot ūdens plūsmu bez uzgaļa.
2. Pārbaudiet ūdens filtra tīrību un nepieciešamības gadījumā nomainiet.
Pirms jebkādas filtra apkopes atvienojiet elektrotīkla kontaktdakšu.
2. Pārliecinieties, vai jums pastāv pienācīgs savienojums un pietiekams ūdens padeves spiediens.
3. Ja problēma joprojām nav atrisināta, sazinieties ar EMS pēcpārdošanas servisu.

Night Cleaner

Šķidrums, kas paliek pēc skalošanas, joprojām ir zils
1. Pārliecinieties, vai ūdens regulatori ir iestatīti līdz 10: maksimālā plūsma uz kabeļiem.
2. Pārliecinieties, vai jums pastāv pienācīgs savienojums un pietiekams ūdens padeves spiediens.
3. Pirms ārstēšanas procedūras veiciet otro skalošanas fāzi.
4. Ja problēma joprojām nav atrisināta, sazinieties ar EMS pēcpārdošanas servisu.

Ierīce nesāk darboties
1. Pārbaudiet elektrisko savienojumu un barošanas kontaktligzdu.
2. Pārbaudiet ierīces drošinātājus ierīces aizmugurē:
Vispirms atvienojiet elektrotīkla kontaktdakšu.
Drošinātāji ir ievietoti barošanas kabeļa ligzdā.
1. Atvienojiet barošanas kabeli no ierīces.
2. Izmantojot nelielu, plakanu skrūvgriezi, atveriet drošinātāju turētāja vāciņu.
3. Nomainiet drošinātājus tikai uz precīzi nepieciešamā veida drošinātājiem (skatiet „Tehniskais apraksts”
sadaļu).
4. Ja problēma joprojām nav atrisināta, sazinieties ar EMS pēcpārdošanas servisu.

Bezvadu pedālis nedarbojas
Ja pedālis paliek nospiests ilgāk par 10 minūtēm, vienkārši atlaidiet pedāli un ieslēdziet ierīci. Ja tas tā nav,
problēmai var būt vairāki iemesli. Nepieciešama vairākkārtēja pārbaude, kas jāveic soli pa solim.
1. Izslēdziet ierīci un atvienojiet un atkal pievienojiet PIEZON® un AIRFLOW® kabeļu sistēmas. Mēģiniet vēlreiz.
2. Veiciet jaunu sapārošanu. Šī procedūra ir izskaidrota punktā „Jauna pedāļa savienošana pārī”. Mēģiniet
vēlreiz.
3. Nomaniet 2x AA litija akumulatorus un mēģiniet vēlreiz.
4. Ja problēma joprojām nav atrisināta, sazinieties ar EMS pēcpārdošanas servisu.

Pedālis ar vadu nedarbojas
1. Atvienojiet un atkal pievienojiet pedāli. Pārbaudiet, vai nav bojāts kabelis. Restartējiet ierīci.
2. Ja problēma joprojām nav atrisināta, sazinieties ar EMS pēcpārdošanas servisu.
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Pulvera kamerā nepieaug spiediens
1. Pārbaudiet, vai ierīce ir ieslēgta: deg vismaz 1 LED gaisma.
2. Pārbaudiet, vai AIRFLOW® kabeļu sistēma ir pienācīgi savienota (pilnīgs zaļš marķējums uz fiksatora
izpildmehānisma).
3. Ja problēma joprojām nav atrisināta, sazinieties ar EMS pēcpārdošanas servisu.

Pulvera kameras baltā gaisma MIRGO, mēģinot paaugstināt spiedienu
Vai nu gaisa līnija nav savienota, vai nepastāv pietiekami augsts gaisa spiediens.
1. Pārbaudiet, vai gaisa līnijā nav mezglu, un pārbaudiet gaisa kompresora bloku.
2. Pārbaudiet gaisa filtru tīrību un nomainiet, ja tas ir netīrs.
3. Ja problēma joprojām nav atrisināta, sazinieties ar EMS pēcpārdošanas servisu.

Pulvera kameras baltā gaisma MIRGO, samazinot spiedienu
1. Uzgalis var būt aizsprostots. Iztīriet aizsprostojumu ar Easy Clean (skatiet sadaļu zemāk).
2. AIRFLOW® kabelis var būt aizsprostots. Noņemiet un iztīriet gaisa plūsmas kabeļa galus.
3. Ja problēma joprojām nav atrisināta, sazinieties ar EMS pēcpārdošanas servisu.

Samazinot spiedienu, pulveris tiek smidzināts ārā no kameras
1. Pulvera kamera ir piepildīta virs marķētā maksimālā līmeņa.
2. Izņemiet lieko pulveri, kas pārsniedz MAX atzīmi uz pudeles.

Pulveris noplūst zem AIRFLOW® uzgaļa kabeļu sistēmas
AIRFLOW® saspiešanas elements var būt nodils vai gaisa saskarne ir netīra un caur to izkļūst pulveris.
1. Atvienojiet kabeli, iztīriet gaisa ligzdu/spraudni un pievienojiet kabeli vēlreiz. Ja problēma joprojām pastāv,
pārejiet uz 2. darbību.
2. Nomainiet AIRFLOW® uzgaļa kabeli pret jaunu kabeli.
3. Ja problēma joprojām nav atrisināta, sazinieties ar EMS pēcpārdošanas servisu.

Noplūde no pulvera kameras
1. Tīriet kameru ar mitru drāniņu, jo īpaši notīrot vāciņu un apakšējo O gredzenblīvi. Tīriet arī ierīces
savienotājelementus.
2. Ja problēma joprojām nav atrisināta, nomainiet pulvera kameru pret jaunu.

Baltā PIEZON® LED nedarbojas
1. Tīriet uzgaļa savienojumu un mēģiniet vēlreiz.
2. PIEZON® uzgaļa LED, iespējams, ir izslēgta ar aktivitāšu beigu laika funkciju:
- pēc 10 minūšu nepārtrauktas darbības;
- vai pēc 20 neaktivitātes sekundes, neesot uz turētāja.
Abos gadījumos ievietojiet uzgali turētājā, pagaidiet vienu minūti un mēģiniet vēlreiz.
3. Ja problēma joprojām nav atrisināta, sazinieties ar EMS pēcpārdošanas servisu.

Nepietiekams apgaismojums
1. Pārbaudiet gaismas ceļvedi un nepieciešamības gadījumā to nomainiet.
2. Ja gaisma joprojām ir vāja, nomainiet uzgali.

Bojāts gaismas ceļvedis
Nomainiet gaismas ceļvedi.

PIEZON® piegādātā vai pieļaujamā vibrācija nenodrošina mehānisko spēku vai nodrošina to
zemā līmenīow
1. Pārliecinieties, vai PIEZON® instruments (uzgalis) ir pareizi ieskrūvēts (izmantojiet CombiTorque rīku).
2. Pārbaudiet instrumenta nodilumu (uzgali) un vajadzības gadījumā to nomainiet.
3. Notīriet un izžāvējiet uzgali un kabeļu sistēmas elektriskās sastāvdaļas.
4. Vispirms nomainiet PIEZON® uzgali.
5. Nomainiet PIEZON® uzgaļa kabeli.
6. Ja problēma joprojām nav atrisināta, sazinieties ar EMS pēcpārdošanas servisu.
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6.9.

Lai sazinātos ar EMS servisa atbalstu

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

6.10. Lai ziņotu par nevēlamu notikumu ar ierīci
Ja notiek nopietns starpgadījums, kas tieši vai netieši saistīts ar ierīci, nekavējoties ziņojiet par to EMS un
jūsu valsts kompetentajai iestādei, kā arī pacienta atrašanās vietai (ja tas ir atšķirīgs).
Ziņošana EMS par nevēlamu notikumu
Pa e-pastu: vigilancemailbox@ems-ch.com
Pa faksu: +41 (0) 22 994 47 01
Pa pastu: E.M.S. Electro Medical Systems S.A., Ch. de la Vuarpillière 31, 1260 Nyon – Switzerland
(Šveice)
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7. ILGTSPĒJA
7.1.

Atkritumu daļu likvidēšana
Šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Ja vēlaties
pilnībā atbrīvoties no ierīces, lūdzu, ievērojiet valstī spēkā esošos noteikumus.
Citas šīs ierīces daļas, tai skaitā uzgaļus/ieliktņus un ķīmiskās vielas, ir
jāiznīcina atbilstoši jūsu valsts noteikumiem.
Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, kas pieder klientiem, kuri atrodas Eiropas
Savienībā, saskaņā ar EEIA noteikumiem var nosūtīt uz EMS pārstrādei. Atkritumu
pārstrādes izmaksas bez piegādes maksas sedz EMS.

Uzglabājiet oriģinālo iepakojumu, līdz ierīce tiek neatgriezeniski iznīcināta. To
iespējams izmantot transportēšanai vai glabāšanai.

7.2.

Ilgtspējīga konstrukcija
Ierīce brīvprātīgi ievēro jaunāko Eco dizaina zema enerģijas patēriņa
gaidīšanas režīma un patēriņa izslēgtā režīma regulējumu20. Iepakojuma
kartons tiek pārstrādāts un ir pārstrādājams.

Drukātie norādījumi ir saskaņoti ar ilgtspējīgas attīstības politiku un ir
sertificēti kā "Neitrāla ietekme uz klimatu" un "FSC".

8. GARANTIJA
Garantija ir spēkā neesoša, ja ierīce tiek izmantota ar neoriģinālo EMS pulveri, instrumentiem un uzgaļiem.
Garantija nav spēkā, ja ierīce tikusi atvērta.
EMS un šīs ierīces izplatītājs neuzņemas nekādu atbildību par tiešu vai izrietošu ievainojumu vai
bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā, jo īpaši sakarā ar lietošanas instrukciju
neievērošanu vai nepareizu sagatavošanu un apkopi.
EMS atsakās no atbildības par ierīces drošību un paziņo, ka garantija ir spēkā neesoša, ja servisu vai
remontu veic neatļauta trešā puse vai ja tiek izmantotas neoriģinālās rezerves daļas.

Eiropas Komisijas 2008. gada 17. decembra Regula Nr. 1275/2008 par ekodizaina prasībām
elektroenerģijas patēriņa elektroniskajā mājsaimniecībā un biroja iekārtās gaidīšanas un izslēgtā režīmā.
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9. TEHNISKO DATU VĀKŠANA
PRIVĀTUMA POLITIKA

UN

Ierīces tehniskās apkopes un/vai remonta laikā EMS vai jebkuram pilnvarotam EMS servisa centram būs
pieejama noteikta tehniskā informācija, piemēram, lietošanas statistika (turpmāk „Tehniskie dati”), kas
apkopota ierīces apkalpošanas laikā.
Šādus Tehniskos datus EMS analizē un izmanto savās likumīgajās interesēs, piem., lai veiktu statistisko
analīzi un uzlabotu klientu apkalpošanu un/vai pētniecības un attīstības procesus.
EMS var izmantot arī šādus Tehniskos datus kopā ar jūsu personas datiem, lai varētu izprast, kā jūs
izmantojat ierīci, un piedāvāt jums labāku klientu pieredzi un pielāgotus pakalpojumus. Tomēr jūs varat
jebkurā laikā atteikties no šī procesa, vienkārši nosūtot mums e-pastu uz privacy@ems-ch.com.
Varat būt drošs, ka šīs darbības tiks veiktas saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības likumiem. Ja
jums ir jautājumi par jūsu personas datiem, lūdzu, skatiet mūsu privātuma politiku vietnē www.emscompany.com vai nosūtiet e-pastu uz privacy@ems-ch.com.

10. TEHNISKAIS APRAKSTS
Ražotājs

EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA, CH-1260 Nyon, Switzerland (Šveice)

Modeļi

AIRFLOW Prophylaxis Master, produkta kods FT-229

Klasifikācija IEC 60601-1

Elektriskās izolācijas klase -I
Darba daļa, kas atrodas saskarē ar pacientu: tips B
IP20 vadības bloks
IP21 pedālis

Klasifikācija EU MDD
93/42/EEC
Būtiskie ekspluatācijas
raksturlielumi
Darbības režīms

Medicīnas ierīču klase IIa

Elektroapgāde

100–240 V AC, 50–60 Hz, 4 A maks.

Enerģijas patēriņš

Izslēgtā/gaidīšanas režīmā: 0,5W maks.
Maks.: 700 VA
Maks. izejas jauda: 8 W pilnībā noslogotā mehāniskā stāvokli.
Frekvence: 24–32 kHz
Primārā uzgaļa vibrācija: 200 um maks.
5 A, T (lēnas darbības), 250 V AC, H tips (=T5H250V)

Ultraskaņas kods
Drošinātājs

Šai medicīniskā ierīcei ES MDD 93/42 izpratnē nav būtisko ekspluatācijas
raksturlielumu
Nemitīga darbība

Bezvadu komunikācijas
modulis

Maks. 1 dBm EIRP, 2,4 GHz josla, Bluetooth® radio modulis

Svars

Vadības bloks 5 kg maks. (pilnā darba stāvoklī)
Pedālis: 0,35 kg maks. (bezvadu pedālis)
Vadības bloks: Augstums: 245 mm, platums: 260 mm, garums: 290 mm
Bezvadu pedālis: Diametrs 135 mm, augstums 35 mm
Temperatūra: no 10°C līdz 35°C
Mitrums: no 30% līdz 75%
Augstums virs jūras līmeņa: Maks. 2000 m

Izmēri
Darbības nosacījumi
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Glabāšanas nosacījumi
(Ierīce)

Temperatūra: no -10°C līdz 30°C, bez ūdens iekšpusē
Mitrums: 10% līdz 95% bez kondensācijas
Spiediens: no 500hPa līdz 1060hPa

Glabāšanas nosacījumi
(pieteikums)

Temperatūra: līdz 40°C

Transportēšanas
nosacījumi

Temperatūra: no -29°C līdz 38°C, bez ūdens iekšpusē
Mitrums: 10% līdz 95% bez kondensācijas
Spiediens: no 500hPa līdz 1060hPa
Ūdens: spiediens 2–5 bar, temperatūra 10–30°C, sāļums 0,2% maks., cietība no 8
līdz 12 ° dH, min. plūsmas ātrums 100 ml/min, RECTUS 20KA savienotāja tips.
Nepieciešama EN-1717 ūdens tīkla/ieplūdes padeve.
Gaiss: spiediens 4,5–7 bar, tikai sauss (mitrums 1,032 g/m3 maks.), eļļas filtrācija
0,1 mg/m3 maks., min. plūsmas ātrums 20 Nl/min pie 4,5 bar, RECTUS 21KA
savienotāja tips

Ievades šķidrumi

Izvadāmie šķidrumi

Darbmūžs

Paredzamais
ekspluatācijas laiks

Ūdens: minimums 40 ml/min., kas paredzēts AIRFLOW®, minimums 30 ml/min., kas
paredzēts PIEZON®
Gaiss: maks. spiediens 5 bar, kas paredzēts AIRFLOW®
Ja ūdens ir iestatīts uz "0", var nopilēt daži ūdens pilieni.
PIEZON® un NIGHT CLEANER pudeles: 5 gadi
Uzgaļi (galvenās daļas): 1000 sterilizācijas cikli
CombiTorque: 1000 sterilizācijas cikli
Ierīce: 7 gadi, regulāri veicot ikgadēju profilaktisko apkopi

Vispārējs brīdinājums
Brīdinājums par elektrību
Nejonizējošais starojums (radiosakari)
Lasiet lietošanas instrukciju
Ierīcei nepieciešams aizsardzības zemējums
Tehniskās apkopes nolūkos un darbības traucējumu
gadījumā atvienojiet elektrotīkla kontaktdakšu
Elektroniskā lietošanas instrukcija
Obligāta darbība
Derīguma termiņš
Vienreizējas lietošanas. Nelietot atkārtoti.
Nedarīt.
Aizsardzība pret ūdens iekļūšanu
Darba daļa, tips B
Veco elektronisko iekārtu (Eiropas Savienības un citu
valstu ar atsevišķām savākšanas sistēmām) likvidēšana
Ražotājs
Ražošanas datums
Sērijas numurs
Kataloga numurs / izstrādājuma atsauce
Sterilizējams autoklāvā līdz 135°C
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Termiskā dezinfekcija
Ieeja

R-NZ

Izeja
Drošinātājs
Pedāļa ar vadu savienojums
Austrālijas RCM atbilstības marķējums bezvadu
aprīkojumam
Jaunzēlandes R-NZ atbilstības marķējums bezvadu
aprīkojumam
Medicīnas ierīce atbilst ES Direktīvai 93/42/EEK
Atbildīgās reģistrācijas institūcijas numurs
Izstrādājumu GOST R marķējums saskaņā ar Krievijas
standartiem
Ukrainas tehniskās regulas atbilstības marķējums
bezvadu aprīkojumam
UA – Ukrainas simbols;
TR – atbilstības novērtēšanas iestādes provizoriskais
simbols, kas piešķirts, lai veiktu atbilstības novērtēšanu
saskaņā ar tehnisko noteikumu prasībām;
028 – norādītās atbilstības novērtēšanas iestādes
identifikācijas numurs.
Dienvidāfrikas ICASA atbilstības marķējums bezvadu
aprīkojumam
TA-2017/2826: BLE113 Bluetooth moduļa
apstiprinājuma numurs
TA-2018/3027: BLE121LR Bluetooth moduļa
apstiprinājuma numurs
Korejas KC atbilstības marķējums bezvadu
aprīkojumam
R-RMM-E23-FT-229: Sistēmas apstiprinājuma numurs
KCC-CRM-BGT-BLE113: Bluetooth moduļa
apstiprinājuma numurs
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10.2. Elektromagnētiskā savietojamība
Tādu detaļu izmantošana, kas nav ražotāja piegādātas vai uzskaitītas kā piederumi, var negatīvi ietekmēt EMC
veiktspēju.
Lai komunicētu ar bezvadu pedāli, ierīce izmanto zemas jaudas radiosignālu, 8 dBm EIRP maks., Bluetooth® 2,4 GHz.
Šis radiomodulis tiek atspējots, kad ar ierīci tiek savienots pedālis ar vadu (nepieciešama ierīces pārstartēšana).
Bluetooth modulis atbilst visiem ERP ieteikumiem 70-03 CEPT valstīm attiecībā uz 3. pielikumu (platjoslas datu
pārraides sistēmas josla A 2400-2483,5 MHz), nepieprasot lietotājam veikt izmaiņas ierīcēs.
Izstrādājums ir paredzēts lietošanai un pamata drošības noteikumi tiek nodrošināti elektromagnētiskās vides
nosacījumos, kas norādīti tālāk.
Izstrādājuma pircējam vai lietotājam jāpārliecinās, vai tas tiek izmantots šādā vidē.

Elektromagnētiskās imunitātes atbilstība
Imunitātes tests
Elektrostatiskā lādiņa izlāde
(ESD)
IEC 61000-4-2
Elektriskā ātri pārejošā / pīķis
IEC 61000-4-4
Pārspriegums
IEC 61000-4-5
Sprieguma kritumi
IEC 61000-4-11

Sprieguma pārtraukumi
IEC 61000-4-11
Barošanas frekvence (50/60 Hz)
magnētiskais lauks
IEC 61000-4-8

Atbilstības
līmenis

IEC 60601 testa
līmenis

Grīdām jābūt pārklātām ar koka, betona vai keramikas flīžu segumu. Ja
grīdas pārklājums ir no sintētiska materiāla, relatīvajam mitrumam jābūt >
30%.

±8 kV kontakts
±15 kV gaiss
±2 kV strāvas padeves līnijām 100 kHz atkārtošanās
frekvence
±1 kV ieejas/izejas līnijām 100 kHz atkārtošanās
frekvence
±1 kV no līnijas(-ām) uz līniju(-ām)
±2 kV no līnijas(-ām) uz zemi

Elektroenerģijas padeves kvalitātei jābūt atbilstošai tipiskajām
komerciālās vai slimnīcas vides prasībām.

<5% UT (>95 % kritums UT) 0,5 ciklam
<40% UT (60 % kritums UT) 5 cikliem
<70% UT (30 % kritums UT) 25 cikliem
0% UT 0,5 ciklam pie 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° un 315°
0% UT 1 ciklam, vienai fāzei

Elektroenerģijas padeves kvalitātei jābūt atbilstošai tipiskajām
komerciālās vai slimnīcas vides prasībām. Ja lietotāja aprīkojumam
nepieciešama nemitīga darbība enerģijas padeves pārtraukumu brīžos,
tiek rekomendēts ierīci barot no nepārtraukta barošanas avota vai
akumulatora.

<5% UT (>95 % kritums UT) 5 s
0% UT 250 cikliem
30 A/m (50 Hz vai
60 Hz)

30 A/m

Vadītā RF
IEC 61000-4-6

3 minūtes
no 150 kHz līdz 80 MHz
6 V ISM joslās 150 kHz un
80 MHz
80% AM pie 1 kHz

3V

Izstarotais RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
no 80 MHz līdz 2,7 GHz
80% AM pie 1 kHz

3 V/m

Tuvuma lauki no RF bezvadu
sakaru iekārtām
IEC 61000-4-3

Elektromagnētiskā vide – ieteikumi

Elektroenerģijas padeves kvalitātei jābūt atbilstošai tipiskajām
komerciālās vai slimnīcas vides prasībām.

Elektroenerģijas frekvences magnētiskajam laukam jābūt līmenī, kas
raksturīgs tipiskajai komerciālajai vai slimnīcas videi.

Pārnēsājamais RF sakaru aprīkojums (tostarp perifērijas ierīces,
piemēram, antenu kabeļi un ārējās antenas) ir izmantojams ne tuvāk kā
30 cm no jebkuras Airflow Prophylaxis Master ierīces daļas, tostarp tās
kabeļiem. Pretējā gadījumā šīs ierīces veiktspēja var pasliktināties.
Lauka stiprumiem no fiksētiem RF raidītājiem, kā to nosaka
elektromagnētiskā konkrētās vietas izpēte21, jābūt mazākiem nekā
atbilstības līmenis katrā frekvences amplitūdā22.
Tāda aprīkojuma tuvumā, kas atzīmēts ar norādīto simbolu, ir iespējami
traucējumi.

vai

Sk. tabulu zemāk

Piezīmes:
UT ir vispārējās maiņstrāvas padeves spriegums pirms testa līmeņa piemērošanas.
80 MHz un 800 MHz gadījumā piemērojama augstāka frekvenču amplitūda.
Šīs vadlīnijas var nebūt piemērojamas visās situācijās. Elektromagnētisko izplatīšanos ietekmē dažādu struktūru, objektu un cilvēku absorbcija
un atstarošanās pret tiem.

Lauka stiprumu no fiksētiem raidītājiem, kā piemēram, bāzes stacijām radio (mobilajiem/bezvadu) tālruņiem un zemes mobilajām rācijām, amatieru
radio, AM un FM radiotranslācijai un TV translācijai nevar teorētiski precīzi paredzēt. Lai novērtētu elektromagnētisko apkārtējo vidi attiecībā uz RF
raidītājiem, jāveic elektromagnētiska konkrētās vietas testēšana. Ja izmērītais lauka stiprums vietā, kurā tiek izmantota ierīce, pārsniedz iepriekš norādītos
piemērojamos RF atbilstības līmeņus, ierīce ir jāpārbauda, lai pārliecinātos, vai tā normāli funkcionē. Ja tiek konstatēta anomāla ierīces darbība, var būt
jāveic papildpasākumi, piemēram, ierīces regulēšana vai pārvietošana.
Pārsniedzot frekvences amplitūdu no 150 kHz līdz 80 MHz, lauku stiprumi nedrīkst būt mazāki kā 3 V/m.
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Tuvuma lauki no RF bezvadu sakaru iekārtām
IEC 61000-4-3
Tests
Josla
Biežums
(MHz)
(MHz)

Servisa apkope

Modulācija

Impulsu modulācija
18 Hz

385

380–390

TETRA 400

450

430-470

GMRS 460,
FRS 460

710
745
780

704-787

LTE josla 13, 17

800–960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820, CDMA
850, LTE Band 5

810
870
930
1720
1845
1700–1990
1970

2450

2400–2570

5240
5500
5785

5100–5800

GSM 1800, CDMA
1900,
GSM 1900, DECT,
LTE josla 1, 3, 4, 25,
UMTS
Bluetooth, WLAN,
802.11b/g/n, RFID
2450,
LTE josla 7
WLAN 802.11a/n

Maksimālā jauda

Attālums

(W)

(m)

Imunitātes
testa līmenis
(V/m)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

0,2

0,3

9

Impulsa
modulācija
18 Hz

2

0,3

28

Impulsa
modulācija
217 Hz

2

0,3

28

Impulsa
modulācija
217 Hz

2

0,3

28

Impulsa
modulācija
217 Hz

0,2

0,3

9

FM
±5 kHz novirze
1 kHz sinuss
Impulsa
modulācija
217 Hz

PIEZĪME: Ierīce tika testēta un tika konstatēts, ka saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu tā atbilst B klases digitālās ierīces ierobežojumu prasībām. Šie ierobežojumi ir sastādīti, lai
sniegtu pamatotu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, uzstādot apdzīvotā vietā. Šī ierīce ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta
un izmantota saskaņā ar norādījumiem, var radīt traucējumus radio komunikācijām. Tomēr nav garantijas, ka noteiktā instalācijā traucējumi neradīsies. Ja šī ierīce rada radio vai
televīzijas uztveršanas traucējumus, kurus var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam tiek ieteikts mēģināt novērst traucējumus ar vienu vai vairākiem no tālāk
norādītajiem veidiem:
- pārregulējiet vai pārvietojiet uztveršanas antenu;
- palieliniet atstatumu starp ierīci un uztvērēju;
- savienojiet ierīci ar atšķirīgu elektriskā tīkla sienas kontaktligzdu, kas nav savienota ar uztvērēju;
- lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

Elektromagnētiskās emisijas atbilstība
Emisiju tests

Atbilstība

Elektromagnētiskā vide – ieteikumi

Grupa 1

Ierīce izmanto RF (radiofrekvences) enerģiju tikai savai iekšējai darbībai. Tāpēc izstarotais
starojums ir ļoti zems un nav ticams, ka tas varētu izraisīt traucējumus tuvumā esošajam
elektroniskajam aprīkojumam.

RF starojums CISPR 11
RF starojums CISPR 11

Klase B

Harmoniskais starojums IEC 61000-3-2

Klase A

Sprieguma svārstības / mirgošanas emisijas
IEC 61000-3-3

Atbilst

Ierīce ir piemērota izmantošanai visās iestādēs, tai skaitā komunālas nozīmes iestādēs un
iestādēs, kas tieši pievienotas publiskajam zema sprieguma energoapgādes tīklam, kas
apgādā ēkas, kuras tiek lietotas komunāliem mērķiem.

10.3. Radioiekārtu atbilstība
Šī medicīnas ierīce un visi tās piederumi ar radioiekārtām atbilst Eiropas Direktīvai 2014/53/ES (RED – radioiekārtu
direktīva).
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HEADQUARTERS

CH

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

PASAULES EMS FILIĀLES
DE

MUNICH, GERMANY
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS GMBH

MADRID, SPAIN
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS ESPAÑA
SLU

ES

US

CN

DALLAS, USA
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

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.

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

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