
Návod na ošetrovanie

ESTETICA E70 Vision / E80 Vision



Odbyt:
KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
D-88400 Biberach, Nemecko
Tel. +49 (0) 7351 56-0
Fax +49 (0) 7351 56-1488

Výrobca:
Kaltenbach & Voigt GmbH
Bismarckring 39
D-88400 Biberach, Nemecko
www.kavo.com



Obsah

1 Pokyny pre užívateľa........................................................................................................................................  4
1.1 Vysvetlivky pre používateľa......................................................................................................................  4

1.1.1 Skratky......................................................................................................................................... 4
1.1.2 Symboly....................................................................................................................................... 4
1.1.3 Cieľová skupina...........................................................................................................................  4

2 Metódy úpravy podľa normy DIN EN 17664.....................................................................................................  5
2.1 Pokyny......................................................................................................................................................  5
2.2 Všeobecné pokyny k úprave pre ošetrovacie jednotky KaVo................................................................... 5

2.2.1 Prehľad úprav ESTETICA E70 Vision / E80 Vision.....................................................................  8
2.3 Úprava povrchov ošetrovacej jednotky / čalúnenia..................................................................................  9
2.4 Úprava lekárskej jednotky....................................................................................................................... 11

2.4.1 Úprava rukoväti a odkladacej podušky/protišmykovej podložky...............................................  11
2.4.2 Úprava držiaka nástrojov........................................................................................................... 11
2.4.3 Úprava výkyvného ramena stola S (iba E70 Vision).................................................................  13
2.4.4 Úprava trojfunkčného a multifunkčného úchytu........................................................................  14
2.4.5 Úprava hadíc nástrojov.............................................................................................................. 17
2.4.6 Údržba filtra spätného vzduchu turbínky...................................................................................  17
2.4.7 Úprava súpravy pre fyziologický roztok chloridu sodného a chirurgického motora...................  18
2.4.8 Úprava KaVo ERGOcam One...................................................................................................  21

2.5 Úprava asistenčnej jednotky................................................................................................................... 23
2.5.1 Úprava držiaka nástrojov........................................................................................................... 23
2.5.2 Úprava pripojovacieho dielu nasávacej hadice.........................................................................  24
2.5.3 Úprava vložiek sitka nasávacích hadíc.....................................................................................  25
2.5.4 Úprava manžety zariadenia Aquamat.......................................................................................  26

2.6 Úprava pacientskej jednotky................................................................................................................... 26
2.6.1 Úprava pohára........................................................................................................................... 26
2.6.2 Úprava odkladacej plochy pohára a plničky pohára..................................................................  26
2.6.3 Úprava misy na vyplachovanie úst............................................................................................  28

2.7 Automatické čistiace programy............................................................................................................... 29
2.7.1 Príprava čistiacich programov...................................................................................................  29
2.7.2 Prerušenie čistiacich programov...............................................................................................  32
2.7.3 Čistiaci program "Po ošetrení"................................................................................................... 32
2.7.4 Čistiace programy "Ráno" a "Večer".........................................................................................  33
2.7.5 Čistiaci program "Týždenne".....................................................................................................  34
2.7.6 Manuálne čistenie nasávacích hadíc zvnútra............................................................................ 36

2.8 Úprava držiaka nástrojov........................................................................................................................  37
2.9 Úprava separátora amalgámu................................................................................................................  39
2.10 Úprava KaVo Screen One / KaVo Screen HD........................................................................................ 39

3 Výmena a kontrola dezinfekčného a sterilizačného prostriedku..................................................................... 40
3.1 Výmena fľaše prostriedku DEKASEPTOL Gel........................................................................................ 40
3.2 Výmena fľaše prostriedku OXYGENAL 6...............................................................................................  41
3.3 Kontrola koncentrácie prostriedku OXYGENAL 6..................................................................................  42

Návod na ošetrovanie ESTETICA E70 Vision / E80 Vision

Obsah

3 / 46



Návod na ošetrovanie ESTETICA E70 Vision / E80 Vision

1 Pokyny pre užívateľa | 1.1 Vysvetlivky pre používateľa

4 / 46

1 Pokyny pre užívateľa

1.1 Vysvetlivky pre používateľa

Predpoklad
Tento návod si prečítajte pred prvým uvedením produktu do prevádzky, aby ste tak
predišli chybnej obsluhe a poškodeniu.

Upozornenie
Dodržiavajte návod na používanie ošetrovacej jednotky!

1.1.1 Skratky
Skratka Vysvetlenie
GA Návod na použitie
PA Návod na ošetrovanie zariadenia
MA Montážny návod
TA Návod pre technika
STK Bezpečnostnotechnická kontrola
IEC International Electrotechnical Commission
RA Návod na opravu
EMV Elektromagnetická znášanlivosť
ZEG Prístroj na odstraňovanie zubného kameňa
IČ Infračervený
IrDA Infrared Data Association

1.1.2 Symboly
Viď kapitolu Bezpečnosť/výstražný symbol

Dôležité informácie pre obsluhu a technika

Výzva na konanie

Označenie CE podľa smernice ES 93/42 o medicínskych produktoch

Možnosť dezinfekcie v termodezinfektore do 95 °C (203 °F)

Sterilizovateľné parou do 135 oC (275 °F)

1.1.3 Cieľová skupina
Tento dokument je určený pre zubných lekárov/-ky a personál zubných ambulancií.
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2 Metódy úpravy podľa normy DIN EN 17664

2.1 Pokyny
Úprava pozostáva zásadne z krokov:

▪ Čistenie a dezinfekcia (manuálne alebo automaticky)

▪ Sterilizácia

Upozornenie
 
Dodržte národné hygienické požiadavky, napr. smernice RKI.

 POZOR
Nebezpečenstvo poranenia pri čistení ošetrovacej jednotky.
Nedostatočné zaučenie personálu povereného čistením a chybná príprava ošetrova‐
cej jednotky môže viesť k poraneniu personálu.
▶ Zdržiavanie sa v priestoroch ošetrovania je dovolené iba vyškolenému odborné‐

mu personálu a zaučenému personálu čistenia.
▶ Polohujte stoličku pre čistenie a vypnite prístroj.

 POZOR
Poškodenia produktov v dôsledku nesprávnej dezinfekcie.
Poruchy funkcií.
▶ Dezinfekčný prostriedok používajte podľa údajov výrobcu.
▶ Nevykonávajte dezinfekciu postrekom, vykonávajte iba stieraciu dezinfekciu.
▶ Produkt, resp. časti produktu neponárajte do kvapalín.
▶ Rozliate čistiace a dezinfekčné prostriedky ihneď utrite.

 POZOR
Ohrozenie zdravia a vecné škody v dôsledku nesprávnej sterilizácie.
Nebezpečenstvo infikovania personálu obsluhy a pacientov.
Poškodenie sterilného materiálu.
▶ Nepoužívajte sterilizáciu horúcim vzduchom, chemickú sterilizáciu za studena,

nesterilizujte pomocou etylénoxidu.

 POZOR
Ohrozenie zdravia a vecné škody v dôsledku nedodržania opatrení pri ošetrovaní.
Nebezpečenstvo infikovania personálu obsluhy a pacientov.
Poškodenia produktu.
▶ Dodržiavajte opatrenia pri dodržiavaní.

Upozornenie
Metódy ošetrovania pre inštrumenty a motory je potrebné vyhľadať v osobitných ná‐
vodoch na používanie, ktoré sú priložené k baleniam inštrumentov a motorov.

2.2 Všeobecné pokyny k úprave pre ošetrovacie jednotky KaVo
Všeobecné pokyny k úprave sa musia vždy dodržiavať. Detailné pokyny k úprave špe‐
cifické pre produkt sú popísané nadväzne.

Na mieste použitia ▶ Znečistené povrchy očistite pomocou jedno‐
razových/papierových utierok.
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Uschovanie a preprava Spoločnosť KaVo odporúča ošetrenie čo najskôr po použití.
Príprava na čistenie ▶ Dodržte pokyny k úprave špecifické pre pro‐

dukt.
Čistenie: Manuálne Vybavenie:

▪ Kefka alebo utierka

▪ Pitná voda 30 °C ± 5 °C

▶ Znečistené povrchy vyčistite vhodným či‐
stiacim prostriedkom v súlade s pokynmi vý‐
robcu. Predtým vyskúšajte vhodnosť čistia‐
ceho prostriedku na menej nápadnom mie‐
ste na ovládacej jednotke.

Čistenie: Automaticky Spoločnosť KaVo odporúča termodezinfektory podľa normy EN ISO
15883-1, ktoré sa prevádzkujú s alkalickými čistiacimi prostriedkami s
hodnotou pH max. 10 (napr. MieleG 7781 / G 7881 – overenie bolo vyko‐
nané programom "VARIO-TD", čistiacim prostriedkom "neodisher® medi‐
clean" a leštiacim prostriedkom "neodisher® mielclear" a vzťahuje sa len
na kompatibilitu materiálov s produktmi spoločnosti KaVo).

▶ Informácie o nastaveniach programu a pou‐
žívaných čistiacich a dezinfekčných pro‐
striedkoch uvádza návod na používanie ter‐
modezinfektora.

▶ Bezprostredne po strojovom čistení/dezin‐
fekcii medicínskeho produktu ošetrite ponú‐
kanými ošetrovacími prostriedkami a ošetro‐
vacími systémami od spoločnosti KaVo.

Dezinfekcia: Manuálne ▶ Vykonávajte iba stieraciu dezinfekciu, nie je
možná aplikácia dezinfekcií postrekom a
dezinfekčných kúpeľov.

▶ Všetky povrchy poutierajte mäkkou utierkou
a schválenými dezinfekčnými prostriedkami.

Povolené dezinfekčné prostriedky:
▪ Mikrozid AF Liquid (firma Schülke & Mayr)

▪ FD 322 (Dürr)

▪ Incidin Liquid (Ecolab)

▶ Dezinfekčný prostriedok používajte podľa
návodu na používanie od výrobcu.

▶ Dodržiavajte kartu bezpečnostných údajov
dezinfekčného prostriedku.
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Dezinfekcia: Automaticky Spoločnosť KaVo odporúča termodezinfektory podľa normy EN ISO
15883-1, ktoré sa prevádzkujú s alkalickými čistiacimi prostriedkami s
hodnotou pH max. 10 (napr. MieleG 7781 / G 7881 – overenie bolo vyko‐
nané programom "VARIO-TD", čistiacim prostriedkom "neodisher® medi‐
clean" a leštiacim prostriedkom "neodisher® mielclear" a vzťahuje sa len
na kompatibilitu materiálov s produktmi spoločnosti KaVo).

▶ Informácie o nastaveniach programu a pou‐
žívaných čistiacich a dezinfekčných pro‐
striedkoch uvádza návod na používanie ter‐
modezinfektora.

▶ Aby ste predišli poškodeniu medicínskeho
produktu KaVo, zabezpečte, aby bol medi‐
cínsky produkt po skončení cyklu zvnútra a
zvonka suchý a bezprostredne potom ho
naolejujte ošetrovacími prostriedkami z oše‐
trovacieho systému spoločnosti KaVo.

Sušenie: Manuálne ▶ Zabezpečte suchý, čistý a nekontaminovaný
stlačený vzduch podľa normy ISO 7494-2.

▶ Tlakovým vzduchom fúkajte zvonku a vyfú‐
kavajte zvnútra, kým nebudú viditeľné žiad‐
ne kvapky vody.

Sušenie: Automaticky Automatické sušenie je spravidla súčasťou čistiaceho/dezinfekčného cy‐
klu termodezinfektora a nemalo by prekročiť 95 °C.
 

Údržba ▶ Poškodené produkty vyraďte.
Kontrola a kontrola funkcie ▶ Vykonajte vizuálnu kontrolu na prítomnosť

poškodenia a opotrebovania.

▶ Pravidelne kontrolujte funkciu produktu.
Balenie ▶ Používajte normovaný obalový materiál. Za‐

pečatenie by nemalo byť napnuté.

▶ Na zabezpečenie sterility použite balenie
pre sterilné predmety.

Sterilizácia Všetky sterilizovateľné produkty sú odolné voči teplote do max. 138 °C.
 
Vhodný postup sterilizácie je možné zvoliť z nasledujúcich spôsobov (v
závislosti od autoklávu, ktorý je k dispozícii):

▪ Autokláv s trojitým predvákuom:
- min. 3 minút pri 134 °C -1 °C / +4 °C (273 °F -1.6 °F / +7.4 °F)

▪ Autokláv s gravitačnou metódou:
- min. 10 minút pri 134 °C -1 °C / +4 °C (273 °F -1.6 °F / +7.4 °F)

▶ Používajte v súlade s návodom na používa‐
nie výrobcu.

Skladovanie ▶ Ošetrené výrobky skladujte chránené pred
prachom a podľa možnosti bez prítomnosti
zárodkov v suchom, tmavom a chladnom
priestore.

▶ Dodržiavajte dátum trvanlivosti sterilizova‐
ného materiálu.
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2.2.1 Prehľad úprav ESTETICA E70 Vision / E80 Vision
Upravovaný produkt/medicínsky produkt Čistenie Dezinfekcia Sterilizácia

manuálne automaticky manuálne automaticky automaticky
Povrchy
Prístroj    
Čalúnenie    
Držadlo biele  
Držadlo sivé
Svetlo    
Monitor    
Stolík lekára
Puzdro trojfunkčného alebo multifunkč‐
ného úchytu

  

Kanyla trojfunkčného alebo multifunkč‐
ného úchytu

  

Odkladacia poduška/ protišmyková pod‐
ložka
Držiak nástrojov    
Výkyvné rameno stola S    
Miesto na odloženie sady chirurgických
nástrojov
Intraorálna kamera    
Jednotka sestry
Pripojovacie diely odsávacej hadice  
Pacientska jednotka
Odkladacia plocha pohára    
Plnenie pohára  
Sklená misa na vyplachovanie úst
Porcelánová misa na vyplachovanie úst  
Poklop hygienického centra
Uchytenie prístrojov hygienického centra
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2.3 Úprava povrchov ošetrovacej jednotky / čalúnenia

Polohovanie stoličky pre čistenie
▶ V tab. "Čistenie" kliknite na "Poloha pri čistení", aby ste presunuli stoličku do polo‐

hy pri čistení.

Pozri tiež:
2 Návod na použitie ošetrovacej jednotky

Zamknutie dotykovej obrazovky
▶ Ak si želáte zamknúť obrazovku, aby ste ju mohli utrieť kvôli dezinfekcii, kliknite

na lekárskej jednotke na tlačidlo "Uzamknutie obrazovky" alebo na logo KaVo na
asistenčnej jednotke.

ð Na lekárskej jednotke sa zobrazí nasledovné zobrazenie:

Čistenie a dezinfekcia povrchov ošetrovacej jednotky / čalúnenia

 POZOR
Odfarbujúce sa textílie.
Odfarbujúce sa textílie môžu viesť k trvalým, neodstrániteľným zafarbeniam.
▶ Zafarbenia ihneď odstráňte vodou.
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▶ Povrchy a čalúnenie očistite mäkkou utierkou a vodou a vydezinfikujte stieraním
pomocou schváleného dezinfekčného prostriedku na plochy.

Povolené dezinfekčné prostriedky:
▪ Mikrozid AF Liquid (firma Schülke & Mayr)

▪ FD 322 (Dürr)

▪ Incidin Liquid (Ecolab)

 POZOR
Vecné škody v dôsledku dezinfekcie postrekom.
Dezinfekčný prostriedok sa dostane do škár a rozpúšťa lak.
▶ Nevykonávajte dezinfekciu postrekom.
▶ Vykonávajte iba stieraciu dezinfekciu.

Čistenie a dezinfekcia nožného spúšťača

 POZOR
Vecné škody v dôsledku nesprávneho použitia vody.
Poškodenie nožného spúšťača.
▶ Nožný spúšťač sa pri čistení nesmie dostať do vody ani držať pod tečúcou vodou.
▶ Pri utieraní pomocou vlhkej utierky sa nedotýkajte kontaktov zdierky nabíjania.
▶ Iba poutierať, nestriekať.
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2.4 Úprava lekárskej jednotky

2.4.1 Úprava rukoväti a odkladacej podušky/protišmykovej podložky

Čistenie a dezinfekcia odkladacej podušky/protišmykovej podložky (stôl
T / stôl S)

▶ Stlačte tlačidlo a stiahnite rukoväť.

▶ Rukoväť očistite pod tečúcou vodou.

▶ Vykonajte stieraciu dezinfekciu alebo termodezinfekciu bielej a sivej rukoväte (ne‐
patrné farebné zmeny možné).

▶ Vykonajte termodezinfekciu odkladacej podušky/ protišmykovej podložky.

 

2.4.2 Úprava držiaka nástrojov

Upozornenie
Kvôli lepšiemu čisteniu je možné vybrať držiak s priehradkou na 5 (Čís. mat.
30014236) a 6 nástrojov (Čís. mat. 30014251).

Čistenie a dezinfekcia držiaka nástrojov

 POZOR
Vecné škody v dôsledku termodezinfekcie.
 
▶ Nevykonávajte termodezinfekciu držiaka inštrumentov.
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▶ Počas čistenia a dezinfekcie držiaka nástrojov odložte hadice nástrojov na určené
miesta v hygienickom centre.

▶ Zaisťovací výčnelok potiahnite rovnomerne smerom von a opatrne vyberte držiak
nástrojov.

▶ Držiak nástrojov očistite pod tečúcou vodou.

▶ Vykonajte stieraciu dezinfekciu držiaka inštrumentov.

Sterilizácia držiaka nástrojov

 POZOR
Vecné škody v dôsledku sterilizácie.
 
▶ Nesterilizujte držiak inštrumentov.
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2.4.3 Úprava výkyvného ramena stola S (iba E70 Vision)

Upozornenie
Výkyvné rameno stola S (Čís. mat. 10074755) sa dá snímať, aby sa dalo lepšie oči‐
stiť.

Čistenie a dezinfekcia výkyvného ramena stola S

 POZOR
Vecné škody v dôsledku termodezinfekcie.
 
▶ Na výkyvnom ramene S-stola nevykonávajte termodezinfekciu.

Upozornenie
 
Keď je výkyvné rameno demontované, nie je možné spustiť žiadne čistiace progra‐
my.

▶ Zamknite obrazovku.

Pozri tiež:
2 Zamknutie dotykovej obrazovky, Strana 9
▶ Odmontujte nástroje z hadíc.

▶ Z výkyvného ramena vyberte valček a následne odložte hadicu do hygienického
centra.

▶ Výkyvné rameno vytiahnite smerom nahor.

▶ Výkyvné rameno a valček vyčistite pod tečúcou vodou.

▶ Výkyvné rameno S-stola vydezinfikujte utretím.
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Sterilizácia výkyvného ramena stola S

 POZOR
Vecné škody v dôsledku sterilizácie.
 
▶ Výkyvné rameno S-stola nesterilizujte.

2.4.4 Úprava trojfunkčného a multifunkčného úchytu

Upozornenie
Na O-krúžky uchytávacích puzdier naneste po sterilizácii silikónové mazivo (Čís.
mat. 1.000.6403) alebo KaVo Rota Spray 2 (Čís. mat. 0.411.7510). Po výmene ka‐
nyly sa musí pred začiatkom ošetrenia prefúknuť vzduchový kanál, aby sa zabez‐
pečilo, že bude počas ošetrenia unikať suchý vzduch.

Čistenie trojfunkčného a multifunkčného úchytu

Automatické čistenie

Nie je možné použiť.

 POZOR
Vecné škody v dôsledku neodborného čistenia/dezinfekcie.
 
▶ Držadlo a kanylu neumývajte v termodezinfektore.
▶ Držadlo a kanylu nesterilizujte v teplovzdušnom sterilizátore.
▶ Držadlo a kanylu nepokladajte do dezinfekčného ani ultrazvukového kúpeľa.

Manuálne čistenie

Upozornenie
Manuálne čistenie sa musí kombinovať s dezinfekciou.

Čistenie zvnútra
▶ Držadlo a kanylu ponechajte na nástroji a na 60 sekúnd stlačte vzduch a vodu.

Čistenie zvonka

 POZOR
Nebezpečenstvo poranenia horúcim telesom ventilu (vyhrievacie prvky, lampa s ply‐
nom pod vysokým tlakom).
Nebezpečenstvo popálenia.
▶ Prístroj vypnite na hlavnom vypínači.
▶ Držadlo po dlhšom využití najprv nechajte vychladnúť.

Potrebné príslušenstvo:
▪ pitná voda 30 oC ± 5 oC

▪ kefka, napr. stredne tvrdá zubná kefka
▶ Demontujte držadlo a kanylu.

▶ Z držadla demontujte tlačidlovú časť.
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▶ Tlačidlovú časť, držadlo a kanylu očistite kefkou pod tečúcou vodou (minimálne

kvalita pitnej vody).

▶ Ihneď odstráňte znečistenia materiálmi používanými v praxi (materiály na formy,
žieravé chemikálie).

▶ Znečistenia na hrote kanyly opatrne poutierajte mäkkou vatovou tyčinkou alebo
mäkkou handričkou a alkoholom.

 POZOR
Vecné škody v dôsledku použitia príliš dlhej ihly dýzy.
Poškodenie vnútorných hadíc kanyly.
▶ Pri čistení otvorov výstupu médií používajte krátku ihlu dýzy (Čís. mat.

1.004.4986).

▶ Znečistenia v otvoroch výstupu médií odstráňte pomocou krátkej ihly dýzy.

 

Manuálna dezinfekcia

Dezinfekcia zvonka
▶ Povrchy vydezinfikujte stieracou dezinfekciou pomocou mäkkej utierky.

Automatická dezinfekcia

Nie je možné použiť.

 POZOR
Vecné škody v dôsledku neodborného čistenia/dezinfekcie.
 
▶ Držadlo a kanylu neumývajte v termodezinfektore.
▶ Držadlo a kanylu nesterilizujte v teplovzdušnom sterilizátore.
▶ Držadlo a kanylu nepokladajte do dezinfekčného ani ultrazvukového kúpeľa.

Sušenie troj- a multifunkčného úchytu

Manuálne sušenie
▶ Tlakovým vzduchom fúkajte zvonku a vyfúkavajte zvnútra, kým nebudú viditeľné

žiadne kvapky vody.
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Automatické sušenie

Nie je možné použiť.

Ošetrovanie trojfunkčného a multifunkčného úchytu

Predpoklad
Viacfunkčný úchyt bol ošetrený.
▶ O-krúžky odpájacieho miesta držadlo/kanyla ošetrite pomocou silikónového tuku

KaVo (Čís. mat. 1.000.6403) alebo KaVo Rota Spray 2 (Čís. mat. 0.411.7510).
Pomôžte si pritom vatovými tyčinkami.

Sterilizácia trojfunkčného a multifunkčného úchytu

Upozornenie
Držadlo a kanylu je možné sterilizovať.

▶ Držadlo pevne držte za puzdro držadla a miernym otáčavým pohybom odoberte
kanylu.

▶ Držadlo stiahnite z telesa ventilu.

 

Sterilizácia v parnom sterilizátore DIN EN 13060
▶ Kanylu a držadlo privarte zavarte do obalu pre sterilný materiál.

▶ Sterilizáciu vykonajte s trojnásobným frakcionovaným vákuom (sterilizátor trieda
B); udržiavacia doba 4 minúty; 134 °C ± 1 °C; pretlak 2,13 bar.

 POZOR
Vecné škody v dôsledku nadmernej teploty.
Poškodenie držadla.
▶ Diely po cykle sterilizácie ihneď vyberte zo sterilizátora.
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Skladovanie
▶ Ošetrené výrobky skladujte chránené pred prachom a podľa možnosti bez prítom‐

nosti zárodkov v suchom, tmavom a chladnom priestore.

2.4.5 Úprava hadíc nástrojov

Čistenie a dezinfekcia hadíc nástrojov
▶ Hadice a spojky očistite utierkou a vodou.

 POZOR
Vecné škody v dôsledku dezinfekcie postrekom.
 
▶ Hadice inštrumentov nedezinfikujte postrekom.
▶ Hadice inštrumentov dezinfikujte stieraním.

2.4.6 Údržba filtra spätného vzduchu turbínky

Čistenie filtra spätného vzduchu turbínky

Upozornenie
Každý týždeň sa musí kontrolovať zachytávacia nádobka kvapalín.

▶ Ak sa vo filtri nachádza kvapalina, vyprázdnite kvapalinu a vymeňte O-krúžky
spojok Multiflex.

▶ V prípade potreby vymeňte filter spätného vzduchu turbínky (Čís. mat.
0.200.3098) a očistite uchytenie filtra.
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Upozornenie
 
Pri lekárskom prvku variant S-stola sa nachádza filter spätného vzduchu turbínky
na rovnakom mieste.

2.4.7 Úprava súpravy pre fyziologický roztok chloridu sodného a
chirurgického motora
Súprava pre fyziologický roztok chloridu sodného a chirurgický motor je voliteľným prí‐
slušenstvom.

Upozornenie
Kroky pri čistení chirurgických motorov s vedením motora a rukovätí a ohybných ko‐
lien sú popísané v príslušnom návode na použitie.

Upozornenie
Platnosť návodov na čistenie a sterilizáciu bola overená výrobcom. Spracovatelia
musia starostlivo vyhodnotiť každú odchýlku od dodaných návodov, pokiaľ ide o jej
účinnosť a možné negatívne dôsledky.

Čistenie súpravy pre fyziologický roztok chloridu sodného

Manuálne čistenie
▶ Všetky viditeľné povrchy prístroja, držiaka fľaše, povrchy pedálového ovládača a

spojovacie vedenia utrite jednorazovou vlhkou utierkou.

Strojové čistenie

 POZOR
Poškodenie prístroja kvapalinami.
Poruchy elektrických komponentov.
▶ Prístroj nečistite strojom.

Čistiť strojom je povolené nasledovné časti zariadenia:
▪ Miesto na odloženie nástroja

▪ Motor a vedenie motora

Upozornenie
Pri čistení motora a vedenia motora je nutné dodržať pokyny uvedené v príslušných
návodoch na použitie.

Pre miesto na odkladanie nástroja platia nasledovné kroky úpravy:

Spoločnosť KaVo odporúča používať termodezinfektory podľa EN ISO 15883-1 pre‐
vádzkované s alkalickými čistiacimi prostriedkami s hodnotou pH max. 10 (napr.
Miele G 7781/G 7881 – overenie sa realizovalo programom "VARIO-TD", čistiacim
prostriedkom "neodisher® mediclean" a leštiacim prostriedkom "neodisher® miel‐
clear").
▶ Informácie o nastaveniach programu a používaných čistiacich a dezinfekčných

prostriedkoch uvádza návod na používanie termodezinfektora.
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Dezinfekčná súprava pre fyziologický roztok chloridu sodného

Upozornenie
Po ošetrení každého pacienta je nutné dezinfikovať povrchy v blízkosti pacienta,
ktoré boli kontaminované kontaktom alebo aerosolom. Všetky dezinfekčné opatre‐
nia je treba vykonať zotretím.

Upozornenie
Pri čistení motora a vedenia motora je nutné dodržať pokyny uvedené v príslušnom
návode na použitie.

Manuálna dezinfekcia
▶ Všetky viditeľné povrchy prístroja, držiaka fľaše, povrchy pedálového ovládača a

spojovacie vedenia utrite jednorazovou mäkkou utierkou a dezinfikujte utretím
schváleným dezinfekčným prostriedkom. Dbajte pri tom na to, aby bol dezinfekč‐
ný prostriedok nanesený na všetky príslušné povrchy.

▶ Dodržte predpísanú dobu pôsobenia prostriedku.

▶ Vysušte povrchy.

Schválené dezinfekčné prostriedky (dodržujte pokyny ohľadom oblasti použitia v súla‐
de s existujúcimi návodmi na použitie výrobcu a národnými smernicami. Dodržujte po‐
kyny uvedené v karte bezpečnostných údajov.). Spoločnosť KaVo odporúča na zákla‐
de kompatibility materiálov nasledujúce produkty. Mikrobiologickú účinnosť musí za‐
bezpečiť výrobca dezinfekčného prostriedku.
▪ FD 322 Dürr

▪ Mikrozid AF Liquid (Schülke & Mayr)

▪ CaviCide od firmy Metrex

Strojová dezinfekcia

Dezinfikovať strojom je povolené nasledovné časti zariadenia:

▪ Miesto na odloženie nástroja

▪ Motor a vedenie motora

Upozornenie
Pri čistení motora a vedenia motora je nutné dodržať pokyny uvedené v príslušných
návodoch na použitie.

Pre miesto na odkladanie nástroja platia nasledovné kroky úpravy:

Spoločnosť KaVo odporúča používať termodezinfektory podľa EN ISO 15883-1 pre‐
vádzkované s alkalickými čistiacimi prostriedkami s hodnotou pH max. 10 (napr.
Miele G 7781/G 7881 – overenie sa realizovalo programom "VARIO-TD", čistiacim
prostriedkom "neodisher® mediclean" a leštiacim prostriedkom "neodisher® miel‐
clear").
▶ Informácie o nastaveniach programu a používaných čistiacich a dezinfekčných

prostriedkoch uvádza návod na používanie termodezinfektora.
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Sušenie

Upozornenie
Hadica chladiaceho média s príslušenstvom sa používa jednorazovo, nedezinfikuje
sa ani sa nesterilizuje. Nie je potrebné sušenie.

▶ Pred opätovným použitím nechajte voľne v miestnosti úplne vysušiť všetky dezin‐
fikované diely.

Strojové sušenie
V termodezinfektore je sušiaci proces spravidla súčasťou čistiacich programov.

▶ Dodržiavajte návod na používanie termodezinfektora.

Údržba, kontrola a skúška po úprave

Upozornenie
Počas skúšky po úprave je nutné dodržiavať všetky hygienické požiadavky (sterili‐
tu). V prípade zistenia zlomených miest a výrazných zmien na povrchoch musí diely
preskúšať servisné centrum.

Skúšku čistoty, neporušenosti, ošetrovanie a údržbu vykonajte nasledovne:
▶ Skontrolujte nastavovacie funkcie prístroja a chod motora.

▶ Skontrolujte, či čerpadlo s hadicou čerpá dostatočné množstvo chladiaceho mé‐
dia.

▶ Skontrolujte riadiace pokyny na bezdrôtovom pedálovom ovládači.

Balenie súpravy pre fyziologický roztok chloridu sodného

Upozornenie
Balenie sterilizovaného produktu musí z hľadiska kvality a použitia spĺňať platné
normy a byť vhodný pre sterilizačný proces!

Upozornenie
Ak existujte možnosť, že sa na produktoch môžu usadiť potenciálne infekčné kva‐
paliny a častice, odporúčame tieto oblasti prekryť sterilnými jendorazovými pokrýv‐
kami a chrániť ich.

▶ Zvarte miesto na odkladanie nástroja a vedenie motora do sterilného vrecka.

Sterilizácia súpravy pre fyziologický roztok chloridu sodného

Upozornenie
Pri čistení motora a vedenia motora je nutné dodržať pokyny uvedené v príslušnom
návode na použitie.

Sterilizácia vlhkým teplom podľa ISO 17665-1 v parnom sterilizátore
(autokláve)

 POZOR
Poškodenie produktu nesprávne vykonanou sterilizáciou.
Poškodenie sterilného materiálu.
▶ Nepoužívajte sterilizáciu horúcim vzduchom, chemickú sterilizáciu za studena,

nesterilizujte pomocou etylénoxidu!
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 POZOR
Poškodenie produktu
Kontaktná korózia
▶ Sterilný materiál vyberte z autoklávy ihneď po procese sterilizácie a sušenia.

Upozornenie
Čo sa týka problematiky ošetrovania pacientov, u ktorých existuje podozrenie na
akútnu kritickú infekčnú chorobu/upozornenie, je nevyhnutné dodržiavať hygienické
opatrenia uverejnené v príslušných publikáciách a odborných správach. Kedykoľvek
je to možné, treba za účelom zabránenia prenosu kritických pôvodcov infekcií pou‐
žívať vhodné jednorazové výrobky. Týka sa ochrany používateľa, pacientov a všet‐
kých zúčasnených na zákroku.
Všetky materiály zo stomatologickej a medicínskej oblasti zaradené ako kontamino‐
vané odovzdajte až po vyčistení a sterilizácii vhodnými postupmi a dostatočným
spôsobom ich označte.

Upozornenie
Užívateľ je zodpovedný za dodržiavanie predpisov a podmienok sterility. Po kaž‐
dom pacientovi je nutné zlikvidovať objem zásobníka chladiaceho média a hadice.

Medicínske produkty spoločnosti KaVo, ktoré sú schválené pre sterilizáciu, sú odolné
voči teplotám do max. 138 ℃ (280.4 °F).

Sterilizovať je povolené nasledovné časti zariadenia:
▪ Vedenie motora

▪ Miesto na odloženie nástroja

▪ Autoklávy s 3-násobným dávkovaným predvákuom:
- min. 3 minút pri teplote 134 °C -1 °C/+4 °C (273 °F -1.6 °F/+7.4 °F)

– Doba schnutia: 20 min.
▪ Autoklávy využívajúce gravitačnú metódu

- min. 10 minút pri teplote 134 °C -1 °C/+4 °C (273 °F -1.6 °F/+7.4 °F)
– Doba schnutia: 30 min.

Upozornenie
Sterilný materiál ochlaďte pred opätovným použitím na teplotu okolia a nechajte vy‐
schnúť.

Skladovanie súpravy pre fyziologický roztok chloridu sodného

Počas skladovania sterilného materiálu dodržiavajte všetky požiadavky ohľadom hy‐
gieny. Skladujte na suchom mieste chránenom pred prachom, schválenie je označené
na obale. Posúďte dobu skladovania.

2.4.8 Úprava KaVo ERGOcam One

Upozornenie
Rukoväť kamery nie je možné opätovne sterilizovať ani tepelne dezinfikovať.

 

 

21 / 46



Návod na ošetrovanie ESTETICA E70 Vision / E80 Vision

2 Metódy úpravy podľa normy DIN EN 17664 | 2.4 Úprava lekárskej jednotky

22 / 46

Čistenie

Upozornenie
Pred čistením kameru dezinfikujte.
V prípade potreby po čistení dezinfekciu opakujte.

Manuálne čistenie zvonku

 POZOR
Poškodenie kamery v dôsledku neodborného čistenia.
Zničí sa povrch kamery alebo optika kamery.
▶ Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky na mechanickej báze ani agresívne či‐

stiace prípravky!
▶ Neponárajte kameru do kvapalín!

▶ Vypnite hlavný spínač.

▶ Vyberte kameru.

▶ Očistite povrch mäkkou handrou a slabým mydlovým roztokom.

Dezinfekcia

Manuálna dezinfekcia zvonku

 VÝSTRAHA
Ľahko zápalné plyny.
Explózia.
▶ Skôr ako začnete s dezinfekciou, nechajte produkt vychladnúť.

 POZOR
Poškodenie kamery v dôsledku neodborného vykonania dezinfekcie.
Nenapraviteľné zničenie kamery.
▶ Nie je prípustné vykonávať dezinfekciu striekaním, iba utretím!
▶ Neponárajte kameru do kvapalín!
▶ Nesterilizujte kameru v autokláve!
▶ Neskladujte kameru v balení Steri-Pack!
▶ Kameru nesterilizujte horúcim vzduchom ani teplom!

▶ Vypnite hlavný spínač.

▶ Nechajte kameru vychladnúť.
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▶ Vyberte kameru.

▶ Mäkkou handrou a dezinfekčným prostriedkom dezinfikujte povrch.

Povolené dezinfekčné prostriedky:
▪ MIKROZID Pump-Spray - výrobca: Schülke & Mayr

▪ Dürr System-Hygiene FD 322 postreková dezinfekcia - výrobca: DÜRR Dental
GmbH

▪ Incidin liquid - výrobca: Ecolab

▪ Metrix Cavicide - výrobca: Metrix

Upozornenie
Kameru a hadičku kamery je možné zvonku dezinfikovať chemickými dezinfekčný‐
mi prostriedkami.
Informácie o rozsahu použitia a dobe pôsobenia si prečítajte v návode na použitie,
ktorý dodáva výrobca používaného dezinfekčného prostriedku.

 POZOR
Vecné škody v dôsledku použitia nepovolených dezinfekčných prostriedkov.
Poškodenie kamery.
▶ Používajte iba povolené dezinfekčné prostriedky.

2.5 Úprava asistenčnej jednotky

2.5.1 Úprava držiaka nástrojov
Držiak nástrojov v asistenčnej jednotke sa upravuje rovnako ako držiak nástrojov v le‐
kárskej jednotke.

▶ Počas čistenia a dezinfekcie držiaka nástrojov odložte hadice nástrojov na určené
miesta v hygienickom centre.
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▶ Zaisťovací výčnelok potiahnite rovnomerne smerom von a opatrne vyberte držiak
nástrojov.

▶ Držiak nástrojov očistite pod tečúcou vodou.

Pozri tiež:
2 2.4.2 Úprava držiaka nástrojov, Strana 11

2.5.2 Úprava pripojovacieho dielu nasávacej hadice
▶ Z nasávacích hadíc odoberte prípojné diely ① a ②.

Čistenie a dezinfekcia prípojného dielu nasávacej hadice
▶ Rozobraté diely očistite pod tečúcou vodou.
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▶ Rozobraté diely dezinfikujte v termodezinfektore minimálne 10 minút pri 93°C (ce‐
lý cyklus cca. 20 minút).

Sterilizácia prípojného dielu nasávacej hadice

 POZOR
Vecné škody v dôsledku sterilizácie.
 
▶ Prípojný diel nasávacej hadice nesterilizujte.

Upozornenie
Sacie kanyly sterilizujte podľa údajov výrobcu.

2.5.3 Úprava vložiek sitka nasávacích hadíc

Upozornenie
Vložky sitka kontrolujte denne a po chirurgických zákrokoch. Vložky sitiek sa musia
vymeniť najneskôr pri znížení sacieho výkonu (Čís. mat. 0.763.3423).
Čistenie sa z hygienických dôvodov neodporúča.

▶ Ak si želáte otvoriť servisný kryt, zatlačte na jeho horný okraj nachádzajúci sa na
podstavci prístroja.
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▶ Pod uchytením sitka podržte servítok a vložku sitka vyberte z krytu.

▶ V prípade potreby zasuňte do uchytenia novú vložku sitka (Čís. mat. 07633423).

▶ Nasávacie hadice poutierajte dezinfekčným prostriedkom.

2.5.4 Úprava manžety zariadenia Aquamat

Čistenie a dezinfekcia manžety zariadenia Aquamat
▶ Po každom ošetrení opätovne dezinfikujte manžetu (Čís. mat. 1.004.5974).

2.6 Úprava pacientskej jednotky

2.6.1 Úprava pohára
▶ Úpravu vykonajte podľa údajov výrobcu.

2.6.2 Úprava odkladacej plochy pohára a plničky pohára

 POZOR
Voda v prístroji.
Materiálové škody spôsobené unikajúcou vodou pri stlačení tlačidla „plnička pohára“
alebo „vypláchnutie misky“.
▶ Zabezpečte, aby bol prístroj vypnutý skôr, ako odstránite plničku pohára alebo

odtokovú misku.
▶ Pred zapnutím prístroja skontrolujte správne osadenie plničky pohára a odtokovej

misky.

 

 

 

 



Návod na ošetrovanie ESTETICA E70 Vision / E80 Vision

2 Metódy úpravy podľa normy DIN EN 17664 | 2.6 Úprava pacientskej jednotky

Čistenie a dezinfekcia odkladacej plochy pohára a plničky pohára

Upozornenie
Pri zmontovaní dávajte pozor na to, aby bol O-krúžok k dispozícii na plničke pohá‐
ra.

Upozornenie
O-krúžok (Čís. mat. 0.200.6128) prehliadnite na prítomnosť poškodení a v prípade
potreby ho vymeňte, aby sa zabránilo škodám spôsobeným vodou a oxidáciou.

Plničku pohára a odkladaciu plochu pohára je možné dezinfikovať utretím.

▶ Plničku pohára ① (Čís. mat. 0.764.8541) odoberte smerom dohora.

▶ Demontujte odkladaciu plochu pohára ② (Čís. mat. 1.004.7320).

▶ Odkladaciu plochu pohára a plničku pohára očistite pod tečúcou vodou.

▶ Na O-krúžky (Čís. mat. 0.200.6128) naneste silikónové mazivo (Čís. mat.
10006403).

 POZOR
Vecné škody v dôsledku termodezinfekcie.
 
▶ Nevykonávajte termodezinfekciu odkladacej plochy pohára.

Plničku pohára je možné dezinfikovať v termodezinfektore.

Sterilizácia odkladacej plochy pohára a plničky pohára

 POZOR
Vecné škody v dôsledku sterilizácie.
 
▶ Nesterilizujte odkladaciu plochu pohára a plničku pohára.
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2.6.3 Úprava misy na vyplachovanie úst

 POZOR
Voda v prístroji.
Materiálové škody spôsobené unikajúcou vodou pri stlačení tlačidla „plnička pohára“
alebo „vypláchnutie misky“.
▶ Zabezpečte, aby bol prístroj vypnutý skôr, ako odstránite plničku pohára alebo

odtokovú misku.
▶ Pred zapnutím prístroja skontrolujte správne osadenie plničky pohára a odtokovej

misky.

Čistenie a dezinfekcia misy na vyplachovanie úst

 POZOR
Vecné škody v dôsledku použitia nevhodného čistiaceho prostriedku.
 
▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom kyselín, piesku a prostriedky tvoria‐

ce penu.

▶ Vyčistite misu na vyplachovanie úst.

Pozri tiež:
2 Čistiace programy "Večer" a "Týždenne"
▶ Na dôkladné vyčistenie misy na vyplachovanie úst alebo na termodezinfekciu tre‐

ba misu otočiť a zdvihnúť.

 POZOR
Vecné škody v dôsledku termodezinfekcie.
 
▶ Sklenú misu na vyplachovanie úst nie je možné tepelne dezinfikovať.

Misu na vyplachovanie úst z porcelánu je možné dezinfikovať v termodezinfektore.
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2.7 Automatické čistiace programy

 POZOR
Poškodenia zdravia v dôsledku tvorenia zárodkov.
Nebezpečenstvo infekcie.
▶ Pred začiatkom práce, keď nie sú namontované nástroje, prepláchnite všetky

miesta odberu vody.
▶ Pred prvým uvedením do prevádzky a po odstaveniach (víkendy, sviatky,

dovolenky atď.) prepláchnite resp. prefúknite vodné a vzduchové vedenia.
▶ Raz za týždeň spustite čistiaci program.
▶ Opakovane pustite plničku pohára.

Súčasťou vodovodného systému sú všetky vedenia vody ošetrovacej jednotky, ktoré
prichádzajú do kontaktu s pacientom. Patria sem nástroje na lekárskej a asistenčnej
jednotke a tiež plnička pohára na mise na vyplachovanie úst ošetrovacej jednotky.
V režime normálnej prevádzky ošetrovacej jednotky funkcia trvalej dezinfekcie zabez‐
pečuje prostredníctvom automatického pridávania dezinfekčného prostriedku KaVo
OXYGENAL 6 o neustálu redukciu choroboplodných zárodkov vo vodovodných systé‐
moch.
Čistiaci program "Týždenne" umožňuje automatické preplachovanie a zničenie choro‐
boplodných zárodkov vo vodovodných systémoch. Tým sa pôsobí proti tvoreniu mikro‐
organizmov počas období odstávky zariadenia a je zabezpečený hygienický prívod
vody pre pacientov.

2.7.1 Príprava čistiacich programov
▶ Kliknite na tab. "Čistenie", aby ste zobrazili menu "Čistenie".

Menu "Čistenie"
▶ Snímte poklop hygienického centra a odložte ho.

▶ Kliknite na tlačidlo želaného čistiaceho programu.

ð Na dotykovom displeji sa zobrazia jednotlivé prípravné kroky a tieto je možné po‐
stupne vykonávať.
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Odloženie nástrojov do hygienického centra

Za účelom vykonania programov čistenia je nutné odobrať kanyly a puzdrá trojfunkč‐
ných alebo multifunkčných úchytov.

▶ Pri navigácii cez kroky čistenia klikajte na tlačidlo "Krok späť" alebo na tlačidlo
"Pokračovať".

▶ Vykonajte prípravu pre čistiaci program a kliknite na tlačidlo "Pokračovať", aby ste
spustili príslušný čistiaci program.

ð Jednotlivé kroky čistenia sú zobrazené pomocou pásika.

Stôl S
▶ Výkyvné rameno zastrčte kým nezapadne do určenej polohy, aby ste zaručili, že

je nástroj odobratý.

▶ V prípade výkyvného ramena bez západky vložte aretáciu výkyvného pohybu
(Čís. mat. 1.008.1511), aby ste zaistili, že je nástroj odobratý.
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▶ Trojfunkčný alebo viacfunkčný úchyt pevne pridržte na adaptéri medzi hadicou a
rukoväťou a snímte kanyly a úchytné puzdro.

 

▶ Trojfunkčné alebo viacfunkčné úchyty bez kanýl a úchytných puzdier zastrčte do
stredných držiakov v hygienickom centre. Dajte pri tom pozor, aby boli trojfunkčné
úchyty zasunuté do čierneho držiaka a multifunkčné rukoväte do šedého držiaka
v hygienickom centre.

▶ Hadice nástrojov lekárskej jednotky odložte na určené miesta v hygienickom cen‐
tre.

Upozornenie
Všetky regulácie vody na motore, inštrumentoch a spojkách Multiflex musia byť
otvorené.

Odloženie COMFORTbase do hygienického centra

Upozornenie
Pre COMFORTbase je k dispozícii upínací adaptér pre sterilizačný nadstavec.

▶ Ak si želáte vykonať čistiace programy, zastrčte upínací adaptér do jedného zo
šiestich držiakov hygienického centra.
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▶ COMFORTbase zasuňte do upínacieho adaptéra.

2.7.2 Prerušenie čistiacich programov
▶ Ak si želáte prerušiť čistiaci program, kliknite na tlačidlo "x".

▶ Ak si želáte prerušiť čistenie, kliknite na symbol "Potvrdiť", alebo ak si želáte v či‐
stení pokračovať, kliknite na tlačidlo "x".

2.7.3 Čistiaci program "Po ošetrení"
Čistiaci program "Po ošetrení" je automatický program na hydromechanické čistenie
odtokového a odlučovacieho systému zvnútra a zvonku ošetrovacej jednotky. Čistenie
sa realizuje prívodom čerstvej, čírej vody (obmedzené opláchnutie). Voda sa pritom
nasáva zo zariadenia Aquamat cez teleso filtra až do odlučovacieho systému. Opla‐
chovanie misy na vyplachovanie úst sa pritom striedavo zapína a vypína.
Čistiaci program "Po ošetrení" zabraňuje koagulácii a zlepeniu bielkovín vo vnútri od‐
tokového systému a zlepšuje odvádzanie unášaných častíc. Okrem toho čistiaci pro‐
gram každých 20 sekúnd zabezpečuje automatické preplachovanie vodovodného sy‐
stému spolu so všetkými nástrojmi a zároveň napĺňa pohár.

▶ Vykonávajte po každom ošetrení.

ð Po dokončení čistiaceho programu sa zobrazí nasledovné hlásenie:
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2.7.4 Čistiace programy "Ráno" a "Večer"
Čistiace programy "Ráno" a "Večer" sú automatické programy slúžiace na hydrome‐
chanické čistenie a dezinfekciu odsávacích hadíc, odtokového a odlučovacieho systé‐
mu. Čistenie sa realizuje prívodom čerstvej, čírej vody a dezinfekčného prostriedku.
Voda sa pri tom nasáva zo zariadenia Aquamat cez miesto odberu pomocou nasáva‐
cieho úchytu až do odlučovacieho systému. Oplachovanie misy na vyplachovanie úst
sa pritom striedavo zapína a vypína.
Čistiaci program "Ráno" každé 2 minúty zabezpečuje automatické preplachovanie vo‐
dovodného systému vrátane všetkých nástrojov a zároveň naplní pohár vodou. Okrem
toho sa vodou prepláchne aj odsávací systém.
V prípade skráteného programu "Večer" sa každých 20 sekúnd prepláchnu všetky ná‐
stroje lekárskej a asistenčnej jednotky. Okrem toho sa vyčistí a vydezinfikuje odsávací
systém a misa na vyplachovanie úst prostriedkom DEKASEPTOL Gel. Po chirurgic‐
kom ošetrení odporúča spoločnosť KaVo vykonať čistiaci program "Večer".
Prostriedok DEKASEPTOL Gel sa automaticky nasaje. Keď sa z fľaše minie všetok
prostriedok DEKASEPTOL Gel, zobrazí sa o tomto stave hlásenie na displeji lekárskej
jednotky.
Keď sa zobrazí hlásenie "DEKASEPTOL Gel Vymeniť fľašu", je nutné vymeniť prázd‐
nu fľašu za plnú s prostriedkom DEKASEPTOL Gel.

Pozri tiež:
2 Výmena fľaše s prostriedkom DEKASEPTOL Gel

Priebeh čistiacich programov "Ráno" a "Večer"

Nastavenie doby oplachovania
▶ Ak si želáte zobraziť menu "Nastavenia", kliknite na tab. "Nastavenia".

▶ Najskôr kliknite na "Všeobecné nastavenia" a následne na "Rozšírené nastave‐
nia".

▶ Posúvajte kurzor nadol, kým sa nezobrazí "Ráno" a "Večer".

▶ Posuvným regulátorom nastavte dobu trvania preplachovania pre program "Rá‐
no", "Večer" a "Po ošetrení".
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ð Štandardná hodnota pre čistiace programy "Po ošetrení" a "Večer" je 20 sekúnd
na každý nástroj.

ð Štandardná hodnota pre čistiaci program "Ráno" sú 2 minúty na každý nástroj.

Upozornenie
Štandardná hodnota sa riadi podľa aktuálnej smernice RKI.

▶ Kliknite na želané tlačidlo, aby ste spustili čistiaci program "Ráno" alebo "Večer".

ð Po dokončení čistiaceho programu sa zobrazí nasledovné hlásenie:

▶ Po dokončení čistiaceho programu "Večer" neodkladajte hadice a vypnite ošetro‐
vaciu jednotku.

2.7.5 Čistiaci program "Týždenne"

Upozornenie
Dodržte návody na používanie inštrumentov.

Upozornenie
 
Keď sú nasávacie hadice zastrčené do hygienického centra, prebieha paralelne s
programom "Týždenne" aj čistiaci program "Večer".

Čistiaci program "Týždenne" zabraňuje tvoreniu mikroorganizmov v prípade dlhších
odstávok zariadenia. Počas čistiaceho programu "Týždenne" sa prívodné vodovodné
vedenia automaticky obohacujú o zvýšenú koncentráciu prostriedku KaVo OXYGE‐
NAL 6. Čistiaci program "Týždenne" trvá cca. 45 minút. V systéme pritom pôsobí zvý‐
šená koncentrácia peroxidu vodíka minimálne 30 minút.
V prípade dlhších odstávok (> 4 týždne) je nutné vykonať dodatočné čistenie progra‐
mom "Týždenne" počas doby odstávky.
Potrebné čistenie programom "Týždenne" sa automaticky zobrazí pri prvom uvádzaní
zariadenia do prevádzky a po odstávkach (víkend, sviatky, dovolenka, atď.) na displeji
lekárskej jednotky v tab. "Čistenie":
"Je potrebné raz za týždeň vykonať čistenie. Od x dní."
V prípade potreby doplnenia prostriedku OXYGENAL 6 sa na displeji lekárskej jednot‐
ky zobrazí hlásenie o stave:
„Žiadny Oxygenal“

Pozri tiež:
2 Výmena fľaše prostriedku Oxygenal

Upozornenie
Počas vykonávania čistiaceho programu nie je možné používať odsávanie.
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Upozornenie
Ak sa počas čistiaceho programu "Týždenný" vyskytne porucha separátora amalgá‐
mu, tak sa celý priebeh preruší.

Vykonávanie čistiaceho programu "Týždenný":
▪ pri prvom uvedení do prevádzky,

▪ pred, počas a po dlhších odstaveniach (dlhších ako 4 týždne)

▪ cez víkend

▪ počas dovolenky

▪ po ošetrení rizikových pacientov
▶ Ak si želáte spustiť čistiaci program, kliknite na tlačidlo "Týždenný".

ð Na začiatku fázy pôsobenia sa na displeji lekárskej jednotky zobrazí nasledovné
hlásenie a zaznie signál.

▶ Počas fázy pôsobenia neodkladajte hadice a v prípade potreby vypnite ošetrova‐
ciu jednotku.

▶ Počkajte do konca fázy pôsobenia a zapnite ošetrovaciu jednotku.

ð Jednotlivé kroky čistenia sú zobrazené pomocou pásika:

▶ Počkajte, kým sa neskončí čistiaci program.

ð Po dokončení čistiaceho programu sa zobrazí nasledovné hlásenie:

▶ Po dokončení čistiaceho programu "Týždenne" odložte hadice.
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Intenzívna dezinfekcia počas dlhých odstávok (> 4 týždne)

Počas dlhších odstávok, napr. na univerzitách počas semestrálnych prázdnin, je nutné
vykonávať čistiaci program "Týždenne" po celú dobu odstávky. Dezinfekčná kvapalina
zostáva počas odstávky v systéme.

Pred odstávkou
▶ Spustite čistiaci program "Týždenne" a po zaznení akustického signálu počas fá‐

zy pôsobenia ho počas 30-minútovej fázy čakania vypnite.

▶ Aby sa zabránilo škodám spôsobených zalomením, vyberte hadice z hygienické‐
ho censtra a zaveste ich na lekárske odkladacie miesto.

▶ Ošetrovaciu jednotku počas odstávky zakryte.

Po odstávke
▶ Zapnite centrálny kompresor.

▶ Po dosiahnutí tlaku zariadenia zapnite centrálne napájanie vodou pre ošetrovaciu
jednotku.

▶ Hadice nástrojov lekárskej a asistenčnej jednotky opäť nasaďte do určených
miest v hygienickom centre.

▶ Zapnite ošetrovaciu jednotku.

ð Prístroj automaticky spustí zvyšné kroky začatého cyklu.
▶ Cyklus nechajte plynúť až do konca a nechajte kompletne prebehnúť "Týždenné"

čistenie.

ð Prístroj je pripravený na ošetrovanie.

Dodatočná intenzívna dezinfekcia počas odstávky
Spoločnosť KaVo odporúča, napr. na univerzitách počas semestrálnych prázdnin, vy‐
konať dodatočné "Týždenné" čistenie. Pritom sa prepláchnu diely prístroja a vymení
dezinfekčná kvapalina.

2.7.6 Manuálne čistenie nasávacích hadíc zvnútra

Upozornenie
Nasávacie hadice očistite o každom ošetrení a denne dezinfikujte DEKASEPTO
Gel.

Pri manuálnom čistení vnútorného priestoru sa v mieste odberu pridržiava nasávacia
hadica. Vodou sa prepláchne nasávacia hadica, odtok a odlučovací systém. Voda sa
pri tom nasáva zo zariadenia Aquamat cez miesto odberu pomocou nasávacieho
úchytu až do odlučovacieho systému.

Vykonanie manuálneho čistenia zvnútra:
▪ Po každom ošetrení
▶ Postupne pridržiavajte všetky nasávacie hadice v mieste odberu tak, aby sa ne‐

nasával žiadny vedľajší vzduch.
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ð V dôsledku pôsobenia podtlaku sa automaticky dodá príslušná dávka vody. Po
ukončení priebehu (cca. 3 s) zaznie akustický signál.

▶ Hadicu pomaly odkopte nabok a zaveste ju na asistenčnú jendotku.

2.8 Úprava držiaka nástrojov

 POZOR
Vecné škody v dôsledku použitia nevhodného čistiaceho prostriedku.
 
▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom kyselín, piesku a prostriedky tvoria‐

ce penu.

Upozornenie
 
Pred spustením týždenného čistiaceho programu je nutné skontrolovať, či nie po‐
škodený odtok. V prípade potreby je treba vyčistiť alebo tepelne dezinfikovať držiak
nástrojov.

▶ Nadvihnite a vyberte držiak nástrojov.
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▶ Skontrolujte odtok.

▶ Držiak nástrojov vyčistite pod tečúcou vodou a nasaďte ho.

Držiak nástrojov je možné tepelne dezinfikovať.

▶ Nosič držiaka nástrojov dezinfikujte tým, že ho utriete.
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2.9 Úprava separátora amalgámu
Voliteľne je možné použiť nasledujúce systémy:

▪ Separátor amalgámu „Dürr“

▪ Príprava externého odsávania kvapalín pre prípojku k centrálnemu separátoru
amalgámu

▪ Separácia "Dürr"

Optimálne ošetrovanie systému separácie amalgámu sa zabezpečí správnym a pravi‐
delným používaním čistiacich programov.

Pozri tiež:
2 Úprava odsávacieho systému

Upozornenie
Dodržiavajte návod na používanie pre separátor amalgámu.

2.10 Úprava KaVo Screen One / KaVo Screen HD

Čistenie a dezinfekcia

 POZOR
Odfarbujúce sa textílie.
Odfarbujúce sa textílie môžu viesť k trvalým, neodstrániteľným zafarbeniam.
▶ Zafarbenia ihneď odstráňte vodou.

 POZOR
Vecné škody v dôsledku dezinfekcie postrekom.
Dezinfekčný prostriedok sa dostane do škár a rozpúšťa lak.
▶ Nevykonávajte dezinfekciu postrekom.
▶ Vykonávajte iba stieraciu dezinfekciu.

▶ Povrchy očistite mäkkou utierkou a vodou a vydezinfikujte ich utretím handrou so
schváleným prostriedkom na dezinfekciu plôch.

Povolené dezinfekčné prostriedky:
▪ Mikrozid AF Liquid (firma Schülke & Mayr)

▪ FD 322 (Dürr)

▪ Incidin Liquid (Ecolab)
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3 Výmena a kontrola dezinfekčného a sterilizačného prostriedku

3.1 Výmena fľaše prostriedku DEKASEPTOL Gel

Predpoklad
Počas výmeny fľaše prostriedku DEKASEPTOL Gel musí byť prístroj zapnutý.
▶ Zapnite prístroj.

▶ Snímte kryt podstavca prístroja.

▶ Odskrutkujte kryt novej fľaše prostriedku DEKASEPTOL Gel.
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▶ Vyberte prázdnu fľašu z podstavca prístroja, odskrutkujte prípojku fľaše DEKA‐
SEPTOL Gel, naskrutkujte ju na novú fľašu prostriedku DEKASEPTOL Gel a vy‐
meňte fľašu.

 Príslušenstvo: DEKASEPTOL dopĺňací kanister (Čís. mat. 1.000.7205) s vypúšťa‐
cím kohútom (Čís. mat. 0.224.6876)

V prípade vybratia fľaše sa na dotykovom displeji zobrazí hlásenie stavu. Za účelom
zobrazenia hlásenia stavu "Chýba fľaša Dekaseptol" je nutné najskôr kliknúť na šípku
a následne na hlásenie stavu. Potom je možné realizovať požiadavky.

▶ Znova nasaďte kryt na podstavec prístroja.

Upozornenie
Úplne prázdne obaly je možné dať zlikvidovať v zberných miestach odpadu.
Viď tiež: Karta bezpečnostných údajov

3.2 Výmena fľaše prostriedku OXYGENAL 6
V zariadeniach na dezinfekciu vody KaVo sa smie používať iba prostriedok KaVo
OXYGENAL 6 (Čís. mat. 0.489.3451).

▶ Rozliaty prostriedok OXYGENAL ihneď poutierajte, aby sa zabránilo sfarbeniam
povrchov.

▶ Snímte kryt podstavca prístroja.
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▶ Odskrutkujte kryt novej fľaše prostriedku OXYGENAL 6.

▶ Prázdnu fľašu prostriedku OXYGENAL 6 vyklopte z podstavca prístroja a stiahnite
ho nadol z adaptéra.

V prípade vybratia fľaše sa na dotykovom displeji zobrazí hlásenie stavu. Za účelom
zobrazenia hlásenia stavu "Chýba fľaľša Oxygenal" je nutné najskôr kliknúť na šípku a
následne na hlásenie stavu. Potom je možné realizovať požiadavky.

▶ Nasuňte novú fľašu na adaptér a zatlačte ju do podstavca prístroja.

▶ Znova nasaďte kryt na podstavec prístroja.

Upozornenie
Úplne prázdne obaly je možné dať zlikvidovať v zberných miestach odpadu.
Viď tiež: Karta bezpečnostných údajov

3.3 Kontrola koncentrácie prostriedku OXYGENAL 6
▶ Test štandardnej koncentrácie 0,02% H2O2 (200ppm): Do testovacieho pohára

(40 ml) naplňte 39 ml vody a 1 ml upravenej vody.
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▶ Do kvapaliny ponorte peroxidové testovacie tyčinky Merckoquant.

ð Porovnajte farbu a odčítajte hodnotu: V prípade koncentrácie 200ppm sa zobrazje
5 mg/l.
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Iné hodnoty koncentrácie je možné testovať podľa nasledovnej tabuľky:

Hodnota koncentrácie
H2O2

Testovací pohár Pomer vody : upravenej
vody

Hodnota na testovacej ty‐
činke

štandardná koncentrácia
0,02 % (200 ppm)

40 ml 39:1 5 mg/l

0,05 % (500 ppm) 100 ml 99:1 5 mg/l
0,1 % (1000 ppm) 40 ml 39:1 25 mg/l
0,2 % (2000 ppm) 80 ml 79:1 25 mg/l
koncentrácia v prípade in‐
tenzívnej sterilizácie 0,25
% (2500 ppm)

100 ml 99:1 25 mg/l

0,3 % (3000 ppm) 120 ml 119:1 25 mg/l
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