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1 Pokyny pre používateľa

1 Pokyny pre používateľa
Vážený užívateľ,
Spoločnosť KaVo Vám praje veľa radosti s Vaším novým kvalitným produktom.
Aby ste mohli pracovať bez porúch, hospodárne a bezpečne, dodržiavajte prosím
dolu uvedené pokyny.
© Copyright by KaVo Dental GmbH

Symboly
Pozri kapitolu Bezpečnosť/výstražný symbol
Dôležité informácie pre obsluhu a technika
Výzva na konanie
Nie je možné sterilizovať

Cieľová skupina
Tento dokument je určený pre zubára/zubárku, ako aj pre zubného asistenta/
zubnú asistentku. Kapitola Uvedenie do prevádzky je okrem toho určená aj pre
servisného technika.
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2 Bezpečnosť | 2.1 Popis bezpečnostných pokynov

2 Bezpečnosť
2.1 Popis bezpečnostných pokynov
Výstražný symbol

NEBEZPEČENSTVO
Úvod opisuje druh a zdroj nebezpečenstva.
Tento odsek opisuje možné následky nedodržania pokynov.
▶ Voliteľný krok obsahuje potrebné opatrenia na zabránenie nebezpečen‐
stvám.
Tu uvedené bezpečnostné pokyny s tromi stupňami nebezpečenstva pomáhajú
zabrániť vzniku vecných škôd a poranení.
POZOR
POZOR
označuje nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť vecné škody alebo ľahké až
stredne ťažké zranenie.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA
označuje nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť ťažké alebo smrteľné zrane‐
nie.
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO
označuje maximálne ohrozenie v situácii, ktorá môže bezprostredne spôsobiť
ťažké alebo smrteľné zranenie.

2.2 Bezpečnostné pokyny
VÝSTRAHA
Elektrický prúd
Zásah elektrickým prúdom kvôli nesprávnemu pripojeniu systému, ktorý nepo‐
chádza z KaVo na produkt.
▶ Zabudovanie a prevádzka produktu na ošetrovacie a zariaďovacie predmety
iných výrobcov treba dodržiavať ustanovenia „Ochrana proti zásahu elektric‐
kým prúdom“, „Zvodový prúd“ a „Neuzemnenie aplikačnej časti“ podľa DIN
EN IEC 60601-1.
▶ Kombinácia je dovolená iba s ošetrovacou jednotkou schválenou KaVo.
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2 Bezpečnosť | 2.2 Bezpečnostné pokyny
VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo spôsobené priamym žiarením.
Oslepenie.
▶ Nepozerajte priamo do lampy.
POZOR
Predčasné opotrebenie a funkčná porucha kvôli neodbornému skladovaniu pred
dlhšími prestávkami v používaní.
Skrátená životnosť produktu.
▶ Pred dlhšími prestávkami v používaní produkt podľa pokynov vyčistite, oše‐
trite a uskladnite v suchu.
Upozornenie
Vzniknuté odpady odovzdajte na materiálové zhodnotenie alebo odstránenie tak,
aby to bolo pre človeka a životné prostredie bezpečné, pritom dodržiavajte plat‐
né národné predpisy.
Otázky k odbornej likvidácii produktu KaVo vám zodpovie pobočka KaVo .
Nasledovné osoby sú oprávnené vykonávať opravy a údržbu produktov KaVo:
▪ technici pobočiek KaVo na celom svete
▪ firmou KaVo špeciálne vyškolení technici
Servis smú vykonávať iba opravárenské dielne vyškolené spoločnosťou KaVo,
ktoré používajú originálne náhradné diely KaVo.
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3 Popis produktu

Spojka MULTIflex 465 RN (Čís.

mat. 0.553.1600)

Spojka MULTIflex LUX 465 LRN (Čís.

mat. 0.553.1550)

3.1 Určenie účelu – Použitie v súlade s určením
Určenie účelu:
Spojka MULITflex (LUX) / MULTIflex LED je príslušenstvom k medicínskemu pro‐
duktu a je určená na pripojenie napájacej hadice ku kompatibilným dentálnym tur‐
bínam MULTIflex. Akýkoľvek druh použitia na iný účel alebo zmena produktu nie
sú dovolené a môžu zapríčiniť ohrozenie.

Použitie podľa určenia:
Podľa tohto určenia sa smie spojka MULITflex (LUX) / MULTIflex LED používať
iba na popísané použitie odborným používateľom. Treba tu dbať na:
▪ platné ustanovenia o ochrane pri práci
▪ platné opatrenia na zamedzenie nehôd
▪ tento návod na použitie
V zmysle týchto ustanovení je povinnosťou užívateľa:
▪ používať iba bezchybné pracovné prostriedky
▪ prihliadať na správny účel použitia
▪ chrániť seba, pacienta a tretie osoby pred nebezpečenstvom
▪ zabrániť kontaminácii spôsobenej produktom

3.2 Technické údaje spojky MULTIflex 465 RN
Pripojenie podľa DIN EN ISO 9168 typ 3.
S otočným krúžkom na reguláciu spreja.
So zastavením spätného nasávania.
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3 Popis produktu | 3.3 Technické údaje spojky MULTIflex LUX 465 LRN
Nasadiť je možné všetky inštrumenty KaVo (LUX) s originálnou prípojkou MULTI‐
flex.

3.3 Technické údaje spojky MULTIflex LUX 465 LRN
Pripojenie podľa DIN EN ISO 9168 typ 3.
S otočným krúžkom na reguláciu spreja.
So zastavením spätného nasávania.
Prevádzkové napätie lampy s plynom
pod vysokým tlakom

3,0 až 3,35 V DC (spoločnosť KaVo od‐
porúča 3,2 V DC)

Výkon lampy s plynom pod vysokým
tlakom

max. 2,5 W

Nasadiť je možné všetky inštrumenty KaVo (LUX) s originálnou prípojkou MULTI‐
flex.
Upozornenie
Dodržiavajte, prosím, návod na používanie produktu pripojeného ku spojke MU‐
LITflex (LUX) / MULTIflex LED. Prekontrolujte vhodnosť produktu pre prevádzku
spojky MULITflex (LUX) / MULTIflex LED.
Upozornenie
Pri prevádzke na jednotkách KaVo:
▶ 1042: Intenzitu studeného svetla nastavte na jednotke na najnižší stupeň a
jas zvýšte maximálne na stupeň intenzity 4.
▶ 1065 / 1060: Pri použití spojky KaVo MULITflex (LUX) / MULTIflex LED na
týchto jednotkách kontaktujte technika pre prispôsobenie napätia.
▶ E80 / E70 / E50 / 1058 / 1080 / 1066 / 1062: Prevádzka spojky KaVo MULIT‐
flex (LUX) / MULTIflex LED je bez ďalších opatrení možná.

3.4 Podmienky pre prepravu a skladovanie
POZOR
Ohrozenie pri uvedení produktu do prevádzky po skladovaní v silnom chlade.
Pritom môže dôjsť k výpadku funkcie na produkte.
▶ Silne vychladené produkty pred uvedením do prevádzky dostaňte na teplotu
20 °C až 25 °C (68 °F až 77 °F).
Teplota: -20 °C až +70 °C (-4 °F až +158 °F)
Relatívna vzdušná vlhkosť: 5 % až 95 % bez kondenzácie
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Tlak vzduchu: 700 hPa až 1060 hPa (10 psi až 15 psi)
Chráňte pred vlhkom
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4 Uvedenie do prevádzky
VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo kvôli znečisteným produktom.
Nebezpečenstvo infekcie pre ošetrovateľa a pacienta.
▶ Pred prvým uvedením do prevádzky a po každej aplikácii produkt upravte.
POZOR
Poškodenia spôsobené znečisteným alebo vlhkým chladiacim vzduchom.
Znečistený a vlhký chladiaci vzduch môže spôsobovať poruchy funkcií.
▶ O suchý, čistý a nekontaminovaný chladiaci vzduch sa postarajte podľa nor‐
my ISO 7494-2.
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5 Obsluha
Upozornenie
Na začiatku každého pracovného dňa sa musia vodu vodiace systémy preplá‐
chnuť na min. 2 minúty (bez nasadených prenosových inštrumentov) a pri riziku
kontaminácie prostredníctvom spätného chodu/spätného nasávania sa musí
príp. tiež na každom pacientovi vykonať vyplachovací proces od 20 do 30 sek‐
únd

5.1 Pripojenie spojky MULTIflex (LUX) k hadici
POZOR
Funkčná porucha podržaním na otočnom krúžku.
Chyby na produkte.
▶ Nedržte za otočný krúžok.
▶ Spojku MULTIflex (LUX) / MULTIflex LED nasuňte na turbínovú hadicu a pev‐
ne ju utiahnite pomocou prevlečnej matice hadice.
▶ Ešte raz pevne utiahnite pomocou priloženého kľúča.
▶ O-krúžky zľahka nasprejujte sprejom KaVo.
Upozornenie
Spojka zostane naskrutkovaná na hadici. Pri eventuálnom odobratí použite kľúč.

5.2 Výmena inštrumentu (LUX)
VÝSTRAHA
Uvoľnenie medicínskeho produktu počas ošetrenia.
Medicínsky produkt, ktorý nie je správne zablokovaný, sa môže počas zubného
ošetrenia zo spojky MUTLIflex (LUX) / MULTIflex LED uvoľniť.
▶ Pred každým ošetrením ťahom skontrolujte, či je medicínsky produkt na
spojke MULTIflex (LUX) / MULTIflex LED bezpečne zablokovaný.
POZOR
Nepresné spojenie.
Zníženie životnosti lampy.
▶ Zabráňte nepresnému spojeniu.
▶ Bezpečné osadenie inštrumentov (LUX) na spojke preverte ťahom.
▶ Inštrument MULTIflex (LUX) nasuňte presne na
spojku MULTIflex (LUX) / MULTIflex LED a zatlačte dozadu, kým sa spojka v
medicínskom produkte počuteľne nezaistí.
▶ Ťahom skontrolujte, či je inštrument MULTIflex (LUX) pevne osadený na spoj‐
ke.
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5.3 Regulácia spreja
▶ Na reguláciu podielu vody otočte krúžok spreja na
spojke MULTIflex (LUX) / MUTLIflex LED. Reguláciu množstva vody umožňu‐
jú rôzne západkové polohy.

Otáčaním v smere chodu hodinových ručičiek sa množstvo vody znižuje.
Otáčaním proti smeru chodu hodinových ručičiek sa množstvo vody zvyšuje.
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6 Kontrola a odstraňovanie porúch
6.1 Kontrola porúch pred prvým uvedením do prevádzky
POZOR
Ohrozenie vplyvom horúcej žiarovky.
Nebezpečenstvo popálenia.
▶ Nedotýkajte sa žiarovky po predchádzajúcej prevádzke. Žiarovku nechajte
vychladnúť.
POZOR
Chýbajúce alebo poškodené O krúžky.
Funkčné poruchy a predčasný výpadok.
▶ Uistite sa, či sú všetky O krúžky na spojke k dispozícii a či sú nepoškodené.
Upozornenie
Pri chýbajúcom alebo poškodenom O-krúžku nepracujte ďalej.

6.2 Odstraňovanie porúch
6.2.1 Výmena lampy s plynom pod vysokým tlakom
POZOR
Ohrozenie vplyvom horúcej žiarovky.
Nebezpečenstvo popálenia.
▶ Nedotýkajte sa žiarovky po predchádzajúcej prevádzke. Žiarovku nechajte
vychladnúť.
Upozornenie
Pri nasadzovaní lampy dbajte na to, aby sa kontakty v spojke nepoškodili. Na‐
skrutkujte skrutkovú hlavicu.

▶ Skrutkovú hlavicu odskrutkujte otáčaním doľava.
▶ Lampu odoberte z objímky.
▶ Opatrne nasaďte novú lampu.

6.2.2 Výmena O-krúžkov
POZOR
Ohrozenie kvôli nesprávnemu ošetrovaniu O krúžkov.
Funkčné poruchy alebo úplný výpadok funkcie produktu.
▶ Nepoužívajte žiadnu vazelínu a žiadny iný tuk alebo olej.
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Upozornenie
O krúžky na spojke sa smú olejovať iba s vatovým tampónom, ktorý je postrieka‐
ný so sprejom KaVo.
Ak je spojka netesná, musia sa O-krúžky vymeniť.
▶ Stlačte O krúžok medzi prstami tak, aby vznikla slučka.

▶ Posuňte O krúžok smerom dopredu a odoberte ho.
▶ Vložte nové O krúžky do vpichov a postriekajte ich KaVo sprejom.
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7 Metódy pre úpravu podľa ISO 17664
7.1 Príprava na mieste použitia
VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo kvôli znečisteným produktom.
Kvôli kontaminovaným produktom existuje nebezpečenstvo infekcie.
▶ Siahnite po vhodných opatreniach na ochranu osôb.
▶
▶
▶
▶

Zvyšky cementu, kompozitu alebo krvi okamžite odstráňte.
Produkt ošetrite čo najskôr po zubnom ošetrení.
Produkt preneste na ošetrovanie suchý.
Nevkladajte ho do roztokov a pod.

7.2 Čistenie
POZOR
Funkčné poruchy kvôli čisteniu v ultrazvukovom prístroji.
Chyby na produkte.
▶ Čistite iba manuálne!

7.2.1 Manuálne vonkajšie čistenie
Potrebné príslušenstvo:
▪ pitná voda 30 °C ± 5 °C (86 °F ± 10 °F)
▪ kefka, napr. stredne tvrdá zubná kefka
▶ Vykefujte pod tečúcou pitnou vodou.

7.2.2 Strojové vonkajšie čistenie
Nie je možné aplikovať.

7.2.3 Manuálne vnútorné čistenie
▶ Rúrku na sprejový vzduch a sprejovú vodu prepláchnite pitnou vodou.

7.2.4 Strojové vnútorné čistenie
Nie je možné aplikovať.
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7.3 Dezinfekcia
POZOR
Funkčné poruchy pri použití dezinfekčných kúpeľov alebo dezinfekčných pro‐
striedkov obsahujúcich chlór.
Poruchy na produkte.
▶ Dezinfikovať iba manuálne!

7.3.1 Manuálna vonkajšia dezinfekcia
KaVo odporúča na základe znášanlivosti materiálu nasledovné produkty. Mikro‐
biologická účinnosť musí byť zaručená prostredníctvom výrobcu dezinfekčného
prostriedku.
▪ Mikrozid AF Liquid od firmy Schülke & Mayr
▪ FD 322 od firmy Dürr
▪ CaviCide od firmy Metrex
Potrebné pomocné prostriedky:
▪ Handry na utieranie produktu.
▶ Dezinfekčný prostriedok nastriekajte na handru, následne s tým utrite produkt
a nechajte pôsobiť podľa údajov výrobcu dezinfekčného prostriedku.
▶ Dodržiavajte návod na používanie dezinfekčného prostriedku.

7.3.2 Manuálna vnútorná dezinfekcia
Nie je možné aplikovať.

7.3.3 Strojová vonkajšia a vnútornádezinfekcia
Nie je možné aplikovať.

7.4 Sušenie
Manuálne čistenie
▶ Tlakovým vzduchom vyfúkajte zvonku a zvnútra, kým nebudú viditeľné žiadne
kvapky vody.

Strojové sušenie
Nie je možné aplikovať.
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7.5 Sterilizácia
Bez možnosti sterilizácie

7.6 Skladovanie
▶ Ošetrené výrobky skladujte chránené pred prachom a podľa možnosti bez prí‐
tomnosti zárodkov v suchom, tmavom a chladnom priestore.
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8 Pomocné prostriedky
Dodáva sa prostredníctvom odborných stomatologických predajcov.
Krátky text o materiáli
Kľúč
Náhradné tesnenie 465 RN
Náhradné tesnenie 465 LRN
Lampa s plynom pod vysokým tlakom
465 LRN
Lampa MULTI LED KaVo
O-krúžok veľký
O-krúžok malý
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Č. materiálu
0.411.1563
0.553.1872
0.553.5262
1.002.2928
1.007.5372
1.004.2776
1.004.2775
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9 Záručné predpisy
Pre tento produkt KaVo platia nasledovné podmienky záruky:
Spoločnosť KaVo poskytuje koncovému zákazníkovi záruku za bezchybnú funkč‐
nosť, bezchybnosť materiálu alebo spracovania na dobu 12 mesiacov od dátumu
vystavenia faktúry za nasledovných podmienok:
Pri oprávnených reklamáciách poskytne spoločnosť KaVo záruku vo forme bez‐
platnej opravy alebo náhradnej dodávky. Iné nároky, bez ohľadu na to, akej pova‐
hy sú, ale predovšetkým nároky na náhradu škody, sú vylúčené. V prípade ome‐
škania, hrubého zavinenia alebo zámeru platí zmienené iba vtedy, ak to neodpo‐
ruje donucovacím právnym predpisom.
Spoločnosť KaVo neručí za chyby a ich následky, ktoré vznikli alebo by mohli
vzniknúť prirodzeným opotrebovaním, neodbornou manipuláciou, neodborným či‐
stením, údržbou alebo ošetrovaním, nedodržiavaním predpisov na obsluhu alebo
pripojenie, zvápenatením alebo koróziou, znečistením v napájaní vzduchom a vo‐
dou, ako aj chemickými a elektrickými vplyvmi, ktoré nie sú obvyklé alebo podľa
návodov na použitie od spoločnosti KaVo a ostatných návodov výrobcu nie sú do‐
volené. Poskytnutie záruky sa nevzťahuje vo všeobecnosti na žiarovky, svetlovo‐
dy zo skla a sklenených vlákien, sklenený tovar, gumené časti a na stálofareb‐
nosť častí vyrobených z umelých hmôt.
Akékoľvek ručenie je vylúčené, keď chyby alebo ich dôsledky spočívajú v tom, že
zákazník alebo tretia osoba, neautorizovaná firmou KaVo, uskutoční zásahy ale‐
bo zmeny na produkte.
Nároky na poskytnutie záruky sa dajú uplatniť iba vtedy, ak sa spolu s produktom
predloží aj doklad o predaji vo forme kópie faktúry alebo dodacieho listu. Na nich
musí byť jasne viditeľný predajca, dátum kúpy, typ a sériové číslo výrobku.
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