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1 Upozornenia pre používateľa |

1 Upozornenia 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
Pozri kapitolu Bezpečnosť/výstražný symbol
Dôležité informácie pre obsluhu a technika

Sterilizovateľné parou 134 oC -1 oC / +4 oC (273 oF -1.6 oF / +7.4 oF)

Možnosť dezinfekcie v termodezinfektore

Značka CE (Communauté Européenne). Produkt s touto značkou zodpovedá
požiadavkám aplikovateľnej smernice ES.
Výzva na konanie

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 upozornení
Výstražný symbol

NEBEZPEČENSTVO
Úvod opisuje druh a zdroj nebezpečenstva.
Tento odsek opisuje možné následky nedodržania pokynov.
▶ Voliteľný krok obsahuje potrebné opatrenia na zabránenie nebezpečenstvám.
Tu uvedené bezpečnostné pokyny s tromi stupňami nebezpečenstva pomáhajú zabrá‐
niť 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 zranenie.
NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO
označuje maximálne ohrozenie v situácii, ktorá môže bezprostredne spôsobiť ťažké
alebo smrteľné zranenie.

2.2 Bezpečnostné upozornenia
VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo pre ošetrujúceho a pacienta.
Pri výskyte anomálií na produkte.
▶ Prestaňte pracovať a informujte servisnú firmu.
POZOR
Nebezpečenstvo vzduchovej embólie a tvorenia kožných emfyzémov.
Insufláciou spreja do otvorených rán v operačnej oblasti existuje nebezpečenstvo
vzduchových embólií a tvorenia kožných emfyzémov.
▶ Žiadna insuflácia spreja do otvorených rán v operačnej oblasti!
POZOR
Alergické reakcie na prášok PROPHYflex.
Primiešané príchuťové látky môžu vo výnimočných prípadoch spôsobovať u pacien‐
tov alergické reakcie.
▶ Opýtajte sa na to pacienta a zvoľte vhodný prášok.
▶ Pre pacientov s náchylnosťou na alergie sú k dispozícii prípravky PROPHY‐
pearls® alebo PROPHY Superpearls® bez príchute.
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POZOR
Nežiaduce účinky pri ošetrení zariadením PROPHYflex.
V mimoriadnych prípadoch, predovšetkým pri patologických ďasnových chobotoch (>
3 mm), léziách sliznice, priamom kontakte s kožou alebo kontakte s mäkkým tkani‐
vom a/alebo nesprávnej manipulácii, môže dôjsť k vzniku emfyzému.
▶ Doba použitia prístroja na práškový postrek by mala byť čo najkratšia. Zariadením
PROPHYflex neopracúvajte dentín, cement koreňa, demineralizovanú sklovinu,
výplne ani okraje výplní. Kovové povrchy sa po expozícii môžu javiť ako matné.
Tento efekt sa dá znovu odstrániť leštením zuba.
POZOR
Použitie na pacientovi.
U pacientov, ktorí musia dodržiavať diétu bez obsahu/s nízkym obsahom soli, u pa‐
cientov s obličkovou nedostatočnosťou, chronickým ochorením dýchacích ciest a
chronickou hnačkou sa prášok PROPHYflex nesmie používať.
▶ V takomto prípade skontrolujte, či sa dá ošetrenie alternatívne vykonať pomocou
prípravku PROPHYpearls® alebo PROPHY Superpearls®.
POZOR
Treba vykonať bezpečnostno-technickú kontrolu, pretože čistiace a dezinfekčné pro‐
striedky môžu narúšať plastový kryt.
Ich pôsobením môže dochádzať k vzniku tenkých trhlín a iných poškodení, ktoré mô‐
žu predstavovať nebezpečenstvo.
▶ Zariadenie PROPHYflex sa preto musí každé 2 roky podrobovať bezpečnostnotechnickej kontrole. Zariadenie PROPHYflex odošlite do zákazníckeho servisného
centra spoločnosti KaVo vo Warthausene alebo do skúšobne schválenej spoloč‐
nosťou KaVo.
POZOR
Nebezpečenstvo vplyvom zafarbenia.
Zuby sú po ošetrení absolútne čisté a cuticula dentis (zubná blanka) je úplne odstrá‐
nená. Pretože cuticula dentis sa vytvorí obsahom bielkovín v slinách až po 2 až 3 ho‐
dinách, nemajú zuby počas tejto doby žiadnu prirodzenú ochranu pred zafarbením.
▶ Upozornite svojich pacientov na to, že 2 až 3 hodiny po ošetrení nesmú fajčiť, piť
čaj, kávu ani požívať iné farbiace potraviny.
POZOR
Pri nesprávnom skladovaní pred dlhšími prestávkami, počas ktorých sa výrobok ne‐
bude používať, hrozí predčasné opotrebovanie a porucha funkčnosti.
Skrátená životnosť produktu.
▶ Pred dlhšími prestávkami, keď sa medicínsky produkt nebude používať, sa pro‐
dukt musí v súlade s pokynmi vyčistiť a suchý uskladniť.
POZOR
Z oblasti ošetrovania odstráňte všetky diely, resp. produkty, s citlivými povrchmi.
Utieranie handričkou môže na citlivých povrchoch ľahko spôsobiť vznik škrabancov.
▶ Jemné usadeniny prášku najjednoduchšie odstránite vysávacím zariadením.
▶ Diely, ktoré nie sú citlivé na vlhkosť, môžete očistiť od zvyškov prášku opláchnu‐
tím pod tečúcou vodou.

Upozornenie
Pacientovi namastite pery vazelínou. Zabránite tak vyschnutiu kútikov úst, resp.
tvorbe trhlín.
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Upozornenie
Smie sa pracovať len s ochrannými okuliarmi (používateľ a pacient).

Upozornenie
Odporúčame používať odsávanie a masku na ústa, pretože vdychovanie prášku
zbytočne zaťažuje ošetrujúceho.

Upozornenie
Po ošetrení by si mal pacient vypláchnuť ústa vodou.

Upozornenie
Po ošetrení prípravkom PROPHYflex by sa mali všetky zubné plochy vyleštiť.

Upozornenie
Prípravok PROPHYpearls® má nízku rozpustnosť vo vode, a preto môže dochá‐
dzať k jeho nasycovaniu v odlučovači amalgámu, ktorý je treba z tohto dôvodu ča‐
stejšie meniť.
Nasávacie hadičky ošetrovacej jednotky vyčistite po každom použití. Na vyčistenie
vysajte hadičkou, ktorá sa má čistiť, asi 200 ml vody. Dbajte na to, aby boli posúva‐
če na upínaní nasávacích hadičiek pre kanyly zatvorené.
Prášok PROPHYflex Pulver je veľmi rozpustný vo vode, a preto sa nemôže nasyco‐
vať v odlučovači amalgámu a hadičkách.
Nasledovné osoby sú oprávnené vykonávať opravy a údržbu produktov KaVo:
▪ technici pobočiek KaVo na celom svete
▪ firmou KaVo špeciálne vyškolení technici
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3 Popis produktu

PROPHYflex 3 – 2018 čiernaČís. mat. 1.000.4672
PROPHYflex 3 – 2018 fialováČís. mat. 1.006.9926
PROPHYflex 3 – 2018 jablkovozelenáČís. mat. 1.006.9928

3.1 Určenie účelu – správne použitie
Určenie účelu:
Tento medicínsky produkt je
▪ určený len na stomatologické ošetrovanie v oblasti zubného lekárstva. Produkt nie
je dovolené používať na akýkoľvek iný účel ani vykonávať na ňom zmeny, takéto
konanie môže viesť k ohrozeniu osôb. Medicínsky produkt je určený na nasledujú‐
ce použitie: odstraňovanie zafarbenia a zubného povlaku, čeľustná ortopédia, či‐
stenie pred pečatením fisúr, protetika, konzervačné a estetické zubné lekárstvo.
Pozrite si tiež pokyny na používanie.
▪ medicínsky produkt zodpovedajúci príslušným národným zákonným ustanove‐
niam.

Použitie podľa určenia:
Podľa týchto ustanovení smie odborný používateľ používať tento medicínsky produkt
iba na opísaný druh použitia. 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
Hnací tlak

3,2 - 5 barov (46 - 73 psi)

Spotreba vzduchu

10 - 13 Nl/min

Tlak vody

1,5 - 2,5 baru (22 - 36 psi)

Množstvo vody

cca. 35 - 80 cm

3

Dá sa nasadiť na všetky spojky MULTIflex (LUX) / MULTIflex LED.
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3.3 Rozsah dodávky

Súprava sa skladá z týchto položiek:
① 1 x PROPHYflex 3 - 2018
② 1 x kanyla
③ 1 x čistiaci vrták
④ 1 x zásobník na prášok
⑤ 1 x gumový uzáver
⑥ 1 x ihla trysky
⑦ 4 x prášok PROPHYflex (rôzne príchute)
⑧ 1 x PROPHYpearls®
⑨ 1 x P-tryska G
⑩ 1 x P-tryska K (vpich)

3.4 Podmienky pri preprave a skladovaní
POZOR
Po skladovaní vo veľmi chladnom prostredí hrozí nebezpečenstvo pri uvedení medi‐
cínskeho produktu do prevádzky.
Vtedy môže dôjsť k výpadku funkcie medicínskeho produktu.
▶ Silne chladené produkty nechajte pred uvedením do prevádzky zahriať na teplotu
20 oC až 25 oC (68 oF až 77 oF).
Teplota: -20 °C až +70 °C (-4 °F až +158 °F)
Relatívna vlhkosť vzduchu: 5 % až 95 % bez kondenzácie
Tlak vzduchu: 700 hPa až 1060 hPa (10 psi až 15 psi)
Chráňte pred vlhkom
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4 Uvedenie do prevádzky a odstavenie z prevádzky
VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo spôsobené nesterilnými produktmi.
Nebezpečenstvo infekcie pre ošetrujúceho a pacienta.
▶ Produkt a príslušenstvo pred prvým uvedením do prevádzky a po každom použití
príslušne regenerujte a v prípade potreby vysterilizujte.
VÝSTRAHA
Produkt zlikvidujte odborne.
Pred likvidáciou sa musí produkt a príslušenstvo príslušne regenerovať, príp. v prípa‐
de potreby sterilizovať.

4.1 Pripojenie k prístrojom
POZOR
Škody hroziace vplyvom znečisteného a vlhkého chladiaceho vzduchu.
Znečistený a vlhký chladiaci vzduch môže spôsobovať poruchy funkcie.
▶ Postarajte sa o suchý, čistý a nekontaminovaný chladiaci vzduch podľa
EN ISO 7494-2.

4.2 Montáž spojky MULTIflex (LUX) / MULTIflex LED
▶ Spojku MULTIflex (LUX) / MULTIflex LED naskrutkujte na hadičku turbínky a
utiahnite kľúčom.
Podiel vody v spreji sa dá regulovať otáčaním krúžka spreja na spojke MULTIflex
(LUX) / MULTIflex LED.
Množstvo vody má rozhodujúci vplyv na čistiaci účinok a na tvorbu prachu.
▪ Malé množstvo vody = nízky čistiaci účinok a veľa prachu.
▪ Veľké množstvo vody = vysoký čistiaci účinok a menej prachu

Upozornenie
Pretože pre zariadenie PROPHYflex 3 - 2018 sa nevyžaduje svetlo ani vzduch
spreja, treba tieto funkcie zrušiť.

4.3 Kontrola tlakov
POZOR
Pripojenie tlakového vzduchu k prístrojom.
Znečistený a vlhký tlakový vzduch spôsobuje predčasné opotrebovanie.
▶ Postarajte sa o suchý, čistý a nekontaminovaný tlakový vzduch v súlade s nor‐
mou EN ISO 7494-2.
Pre prevádzku zariadenia PROPHYflex je potrebný hnací tlak 3,2 baru (46 psi).
▶ Skúšobný manometer (č. materiálu 0.411.8731) vložte medzi spojku MULTIflex
(LUX) / MULTIflex LED a PROPHYflex a skontrolujte nasledovné tlaky:
ð - hnací vzduch: 3,2 - 5,0 barov (46 - 73 psi)
ð - vodu: 1,5 - 2,5 baru (22 - 36 psi)
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4.4 Kontrola O-krúžkov
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.
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5 Ovládanie
Upozornenie
Na začiatku každého pracovného dňa by sa mali systémy vedenia vody preplacho‐
vať bez nasadeného medicínskeho produktu min. 2 min.

5.1 Nasadenie medicínskeho produktu
▶ Medicínsky produkt presne nasaďte na spojku MULTIflex (LUX) / MULTIflex LED
a zatlačte dozadu, kým nebudete počuť zacvaknutie spojky do medicínskeho pro‐
duktu.
▶ Ťahom skontrolujte, či je medicínsky produkt pevne osadený na spojke.

5.2 Stiahnutie medicínskeho produktu
▶ Podržte pevne spojku a medicínsky produkt stiahnite ľahkým otáčaním.

5.3 Naplnenie nádoby na prášok

▶ Nádobu na prášok odskrutkujte otáčaním doľava proti smeru šípky.

▶ Pred naplnením tejto nádoby prášok v dopĺňacom balení najprv dobre pretraste.
▶ Nádobu na prášok naskrutkujte zvislo, otáčaním doprava v smere šípky a utiahni‐
te.
POZOR
Keď nádobu na prášok nebudete potrebovať, zatvorte ju.
Keď nádobu na prášok nepotrebujete, zatvorte ju gumovým uzáverom.
▶ Používajte len originálny prášok od firmy KaVo.

Upozornenie
Dbajte na údaje uvedené na kartách bezpečnostných údajov k práškom od firmy
KaVo! Môžete si ich pozrieť na stránke www.kavo.com, v rubrike „Sicherheitsdaten‐
blätter" (Karty bezpečnostných údajov).
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Zmena množstva prášku

Prietokové množstvo prášku je možné meniť výmenou P-trysky ①.
▪ P-tryska G = väčšie množstvo prášku
▪ P-tryska K ① (vpich) = menšie množstvo prášku

5.4 Vloženie kanyly
▶ Do rukoväte nasaďte kanylu a otočte ju až na doraz doprava v smere šípky.

POZOR
Značky sa musia nachádzať nad sebou, pretože sa v opačnom prípade môže kanyla
uvoľniť.
Uvoľnenie kanyly počas zubného ošetrenia môže predstavovať značné nebezpečen‐
stvo pre pacienta a používateľa.
▶ Pred každým ošetrením kanylu poťahajte a skontrolujte jej pevné osadenie.
▶ Pred každým zubným ošetrením skontrolujte technicky bezchybný stav kanýl.

5.5 Odobratie kanyly
▶ Kanylu otáčajte doľava v smere šípky až po doraz a potom ju snímte.
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5.6 Pokyny pre použitie prášku PROPHYflex Pulver, PROPHYpearls®,
PROPHY Superpearls®, PROPHYflex Perio Powder

PRO‐
PHY‐
flex
prá‐
šok

PRO‐
PHY‐
pearls®
Super‐
pearls®

PRO‐
PHY‐
flex
Perio
Po‐
wder

PROPHYflex prášok

PROPHYpearls®
Superpearls®

PROPHYflex Perio Powder

Použitie:

Použitie:

Použitie:

▪ konzervačné a estetic‐
ké zubné lekárstvo

▪ konzervačné a estetic‐
ké zubné lekárstvo

▪ subgingiválne ošetrova‐
nie

▪ čistenie zubných po‐
vrchov

▪ čistenie zubných po‐
vrchov

▪ odstraňovanie parodon‐
tálneho biofilmu

▪ odstraňovanie zafarbe‐
ní a zubných povlakov

▪ odstraňovanie zafarbe‐
ní a zubných povlakov

▪ ďalšie ošetrovanie po
prvom použití pri terapii
proti paradentóze

▪ čeľustná ortopédia a
▪ čeľustná ortopédia a
protetika (príprava a ná‐
protetika (príprava a ná‐ ▪ údržba implantátov
sledná úprava
sledná úprava
(vrátane leštenia titánu)
• lepených plôch)
•

• lepených plôch)
•

PROPHYflex prášok

PROPHYpearls®
Superpearls®

PROPHYflex Perio Powder

pracujte od červenej
k bielej časti

pracujte od červenej
k bielej časti

ľubovoľný
smer ošetrovania

rozpustný vo vode

s nízkou rozpustnosťou vo
vode

rozpustný vo vode

PROPHYflex prášok
POZOR
Nebezpečenstvo pri použití zariadenia PROPHYflex na ďasne.
Môže dôjsť k poškodeniu ďasna.
▶ Prúdom prášku nemierte na ďasno. Pracujte vždy od červenej k bielej časti.

Predná časť inštrumentu sa dá otáčať, aby bolo vždy možné dosiahnuť optimálnu
pracovnú polohu.
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Práškový sprej je možné viesť od okluzálnej hranice k cervikálnemu ohraničeniu zuba
bez nebezpečenstva poranenia ďasnového chobota a väzov zubného ložiska. Zafar‐
bením biofilmu „zubného povlaku“ - napr. roztokom erytrozínu - máte k dispozícii efek‐
tívnu, viditeľnú pomôcku, aby ste obmedzili dobu expozície na lokálne požadovanú
mieru, ktorá bude viditeľná po zmiznutí červeného zafarbenia. Mali by ste zabrániť
priamemu stretu prúdu s okrajom ďasna, odhalenými krčkami zubov a slizníc. Hrot
držiaka by ste mali držať asi 3 – 5 mm od povrchu zuba.
Uhol naklonenia hrotu sa mení v závislosti od pozície zubov a čisteného povrchu. Na
šetrné ošetrenie musíte zvoliť uhol naklonenia medzi prúdom prášku a osou zuba od
60o do 90o. Mali by ste zabrániť priamemu stretu prúdu s okrajom ďasna, odhalenými
krčkami zubov a slizníc. Pracujte od červenej k bielej časti.
Výkon úberu sa môže meniť u prístrojov, na ktorých je možné prestavenie hnacieho
vzduchu nožným spúšťačom.

PROPHYpearls® a PROPHY Superpearls®
POZOR
Nebezpečenstvo pri použití zariadenia PROPHYflex na ďasne.
Môže dôjsť k poškodeniu ďasna.
▶ Prúdom prášku nemierte na ďasno. Pracujte vždy od červenej k bielej časti.
Práškový sprej je možné viesť od okluzálnej hranice k cervikálnemu ohraničeniu zuba
bez nebezpečenstva poranenia ďasnového chobota a väzov zubného ložiska. Zafar‐
bením biofilmu „zubného povlaku“ - napr. roztokom erytrozínu - máte k dispozícii efek‐
tívnu, viditeľnú pomôcku, aby ste obmedzili dobu expozície na lokálne požadovanú
mieru, ktorá bude viditeľná po zmiznutí červeného zafarbenia. Mali by ste zabrániť
priamemu stretu prúdu s okrajom ďasna, odhalenými krčkami zubov a slizníc. Hrot
držiaka by ste mali držať asi 3 – 5 mm od povrchu zuba.
Je dôležité umiestniť kanylu v uhle od 10o do 60o voči ošetrovanej zubnej ploche kvôli
zaisteniu valivého efektu, a tým optimalizácii absorpčného výkonu guľkovitých častíc.
V plochých uhloch častice Pearls rolujú po povrchu zuba, pričom dochádza k zachytá‐
vaniu a efektívnemu uvoľňovaniu veľkých plôch povlakov vďaka poréznej štruktúre ča‐
stíc Pearls.
Výkon úberu sa môže meniť u prístrojov, na ktorých je možné prestavenie hnacieho
vzduchu nožným spúšťačom.
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Subgingiválne ošetrovanie práškom PROPHYflex Perio Powder

PROPHYflex Perio Powder (Čís. mat. 1.009.3732)

Príprava
▶ Nasaďte skrátenú PROPHYflex P-trysku K (vpich) (Čís. mat. 0.573.0002).

Naplnenie prášku
▶ Odstráňte všetky zvyšky iných čistiacich práškov z prístroja a zásobníka.
▶ Pred naplnením prášku pretraste dopĺňacie balenie.
▶ Naplňte prášok PROPHYflex Perio Powder až po značku. Prášok nasýpajte po‐
maly, aby ste zabránili vzniku prachu.
▶ Naskrutkujte zásobník naplnený práškom PROPHYflex Perio Powder na PRO‐
PHYflex.

Nastavenia otryskávacieho práškového prístroja
▶ Nasmerujte trysku s odstupom cca. 20 cm do vlhkého umývadla.
▶ Nastavte množstvo vody a vzduchu/prášku pre ošetrovanie podľa návodu na ob‐
sluhu prístroja. Nikdy nepoužívajte otryskávací práškový prístroj bez vody, sťažilo
by sa tak odsávanie zmesi vzduchu/prášku.
▶ Smerujte prúd do umývadla, kým nevznikne rovnomerná zmes prášku a vody.

Príprava pacienta
▶ Natrite pacientovi pery vazelínou®. Zabránite tak vyschnutiu a popraskaniu pier.
▶ Malý odsávač slín zaveste do kútika úst pacienta tak, aby odsával sliny spod jazy‐
ka. Na odsávanie zmesi vody a prášku, ktorá sa odrazí od zubu, použite veľkú od‐
sávaciu kanylu.

Ošetrenie pacienta
Upozornenie
Upozornite svojich pacientov na to, že nesmú prijať žiadnu potravu (čaj, kávu ani
potraviny) v priebehu 2-3 hodín po ošetrení, v opačnom prípade by potrava mohla
spôsobiť zafarbenie zubov.

16 / 26

Návod na použitie PROPHYflex 3 - 2018 - 1.000.4672, - 1.006.9926, - 1.006.9928
5 Ovládanie | 5.6 Pokyny pre použitie prášku PROPHYflex Pulver, PROPHYpearls®, PROPHY Superpearls®, PROPHYflex
Perio Powder

Upozornenie
Výkon otryskávania je možné meniť u prístrojov, na ktorých sa dá prestavovať hna‐
cí vzduch pedálovým spúšťačom.
▶ Veďte trysku k okraju vačku a tryskajte na každej strane zubu (vestibulárne, me‐
siálne, orálne, distálne) max. 5 - 10 sekúnd
▶ Netryskajte na jedno miesto, ale v krúživých pohyboch, aby ste dosiahli rovno‐
merný čistiaci efekt.
▶ Uhol trysky voči zubu môžete meniť od 30o do 60o stupňov. Čím menší zvolíte
uhol, tým hlbšie prenikne práškový lúč do vačku. Prášok Prophyflex Perio Powder
používajte v kombinácii s P-tryskou K iba do hĺbky vačku max. 5 mm.
30°

60°

Glycín (PROPHYflex Perio Powder): Pracovný uhol 30o až 60o
▶ Počas ošetrovania držte odsávaciu kanylu v blízkosti otryskávaného zubu.

17 / 26

Návod na použitie PROPHYflex 3 - 2018 - 1.000.4672, - 1.006.9926, - 1.006.9928
6 Odstraňovanie porúch | 6.1 Čistenie upchatej kanyly

6 Odstraňovanie porúch
Ochranné opatrenia
Po každom ošetrení a pred každou sterilizáciou odskrutkujte zásobník na prášok otá‐
čaním doľava a vymeňte ho za čistý. PROPHYflex nasaďte na spojku MULTIflex
(LUX) / MULTIflex LED a prefúknite vzduchové a vodné vedenia. 1 x týždenne hand‐
ričkou vyčistite práškovú komoru.

6.1 Čistenie upchatej kanyly
▶ Snímte kanylu.
▶ Ihlu dýzy zasuňte spredu a následne zozadu točivým pohybom do kanyly.
▶ Následne ihlu dýzy vytiahnite a kanylu prefúknite tlakovým vzduchom.

6.2 Čistenie základného telesa.
Odporúčame, aby ste 1 x týždenne a pred každou termodezinfekciou, resp. sterilizá‐
ciou, vyčistili základné teleso. Predídete tak upchatiu.
▶ Snímte kanylu.
▶ Nádobu na prášok odskrutkujte otáčaním doľava.
▶ P-dýzu odskrutkujte otáčaním doľava a otvor prepichnite ihlou dýzy.
▶ Čistiacim vrtákom vyčistite, resp. uvoľnite, rúrku na médium.
▶ Následne prefúknite tlakovým vzduchom.
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7 Metódy ošetrovania podľa ISO 17664
7.1 Príprava na mieste použitia
VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo vyplývajúce z nesterilných produktov.
Pri kontaminovaných medicínskych produktoch hrozí nebezpečenstvo infekcie.
▶ Uskutočnite vhodné opatrenia ochrany osôb.
▶ Zvyšky krvi ihneď odstráňte.
▶ Medicínsky produkt očistite čo najskôr po zubnom ošetrení.
▶ Zásobník na prášok odskrutkujte z držiaka otáčaním doľava.
▶ Zásobník na prášok pred prípravou medicínskeho produktu vyprázdnite.
▶ Odstráňte zvyšky prášku, hlavne kanylu, rúrku a P-trysku.
▶ Medicínsky produkt preneste na čistenie suchý.
▶ Nevkladajte ho do roztokov a pod.

7.2 Čistenie
POZOR
Poruchy funkcie vplyvom čistenia v ultrazvukovom prístroji.
Poruchy na produkte.
▶ Čistite iba v termodezinfektore alebo ručne!

7.2.1 Manuálne čistenie zvonka
Potrebné príslušenstvo:
▪ pitná voda 30 oC ± 5 oC (86 oF ± 10 oF)
▪ kefka, napr. stredne tvrdá zubná kefka

▶ Očistite kefou pod tečúcou vodou.

7.2.2 Strojové vonkajšie čistenie
Spoločnosť KaVo odporúča termodezinfektory v súlade s EN ISO 15883-1 prevádz‐
kované s alkalickými čistiacimi prostriedkami.
▶ Informácie o nastaveniach programu a používaných čistiacich a dezinfekčných
prostriedkoch uvádza návod na používanie termodezinfektora.

7.2.3 Manuálne čistenie zvnútra
Možné len s produktmi KaVo CLEANspray a KaVo DRYspray.
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▶ Medicínsky produkt zakryte vreckom Cleanpac od spoločnosti KaVo a nasaďte na
príslušný ošetrovací adaptér. Tlačidlo postreku stlačte trikrát, vždy na 2 sekundy.
Medicínsky produkt snímte z postrekového nástavca a čistiaci prostriedok nechaj‐
te pôsobiť jednu minútu.
▶ Potom 3 až 5 sekúnd prestriekajte sprejom DRYspray od spoločnosti KaVo.
Pozri tiež:
2 Návod na použitie spreja KaVo CLEANspray / KaVo DRYspray

Upozornenie
KaVo CLEANspray a KaVo DRYspray na manuálne čistenie zvnútra je možné do‐
dať iba v nasledujúcich krajinách:
Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Francúzsko,
Luxembursko, Belgicko, Holandsko, Veľká Británia, Dánsko, Švédsko, Fínsko a
Nórsko.
V ostatných krajinách je možné realizovať čistenie vnútorného priestoru iba pomo‐
cou prístrojov - termodezinfektorov - v súlade s normou EN ISO 15883-1.

7.2.4 Strojové vnútorné čistenie
Spoločnosť KaVo odporúča termodezinfektory v súlade s EN ISO 15883-1 prevádz‐
kované s alkalickými čistiacimi prostriedkami.
▶ Informácie o nastaveniach programu a používaných čistiacich a dezinfekčných
prostriedkoch uvádza návod na používanie termodezinfektora.

7.3 Dezinfekcia
POZOR
Funkčné poruchy pri použití dezinfekčných kúpeľov alebo
dezinfekčných prostriedkov obsahujúcich chlór.
Poruchy na produkte.
▶ Dezinfikovať iba v termodezinfektore alebo ručne!

7.3.1 Manuálna dezinfekcia zvonka
Na základe znášanlivosti materiálov odporúča spoločnosť KaVo nasledujúce produkty.
Mikrobiologickú účinnosť musí zabezpečiť výrobca dezinfekčného prostriedku.
▪ Mikrozid AF Liquid od firmy Schülke & Mayr (tekutý alebo vreckovky)
▪ FD 322 od firmy Dürr
▪ CaviCide od firmy Metrex
Potrebné pomocné prostriedky:
▪ Utierky na utretie medicínskeho produktu:
▶ Dezinfekčný prostriedok nastriekajte na handru, následne s tým utrite medicínsky
produkt a nechajte pôsobiť podľa údajov výrobcu dezinfekčného prostriedku.
▶ Dodržiavajte návod na používanie dezinfekčného prostriedku.
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7.3.2 Manuálna vnútorná dezinfekcia
Účinnosť manuálnej dezinfekcie zvnútra musí doložiť výrobca dezinfekčného pro‐
striedku. Produkty spoločnosti KaVo sa smú dezinfikovať len dezinfekčnými prostried‐
kami, ktoré spoločnosť KaVo povolila z hľadiska znášanlivosti materiálu (napr. WLcid / firma ALPRO).
▶ Dodržiavajte návod na používanie dezinfekčného prostriedku.

7.3.3 Strojová vonkajšia a vnútorná dezinfekcia
Spoločnosť KaVo odporúča termodezinfektory v súlade s EN ISO 15883-1 prevádz‐
kované s alkalickými čistiacimi prostriedkami.
▶ Informácie o nastaveniach programu a používaných čistiacich a dezinfekčných
prostriedkoch uvádza návod na používanie termodezinfektora.

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

Strojové sušenie
Spravidla je sušiaci proces súčasťou čistiacich programov termodezinfektora.
▶ Dodržiavajte návod na používanie termodezinfektora.
Spoločnosť KaVo okrem toho odporúča manuálne sušenie.

Upozornenie
Dodržiavajte prosím návod na používanie termodezinfektora.

7.5 Ošetrovacie prostriedky a ošetrovacie systémy - údržba
POZOR
Zariadenie PROPHYflex neošetrujte olejom ani ošetrovacím sprejom.
Môže to spôsobiť výpadky funkcie alebo poškodenie produktu.
▶ Zariadenie PROPHYflex sa nesmie ošetrovať olejom ani ošetrovacím sprejom.

7.6 Balenie
Upozornenie
Sterilizačný obal musí byť dostatočne veľký pre inštrument, aby nebol obal napnutý.
Balenie sterilizovaného produktu musí z hľadiska kvality a použitia spĺňať platné
normy a byť vhodný pre sterilizačný proces!
▶ Zvarte medicínsky produkt samostatne do sterilizačného obalu.
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7.7 Sterilizácia
Sterilizácia v parnom sterilizátore (autokláve) podľa EN 13060 / ISO
17665-1
POZOR
Kontaktná korózia vplyvom vlhkosti.
Poškodenie výrobku.
▶ Produkt po cykle sterilizácie okamžite vytiahnite z parného sterilizátora!

Upozornenie
Pred nasadením nádoby na prášok musia byť všetky diely vedúce prášok a vzdu‐
chové kanály úplne suché. Nádobu na prášok zoskrutkujte s držiakom len v stude‐
nom stave.

Upozornenie
Pred každou termodezinfekciou alebo sterilizáciou odskrutkujte nádobu na prášok
otáčaním doľava, vyprázdnite ju a vyčistite. Pred termodezinfekciou alebo sterilizá‐
ciou nádobu na prášok znovu nenaskrutkujte. Rovnako sa zariadenie PROPHYflex
musí očistiť od zvyškov prášku, hlavne kanyla, rúrka a P-dýza.
Medicínsky produkt KaVo má teplotnú odolnosť do max. 138 ℃ (280.4 °F).
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 používanie výrobcu.

7.8 Skladovanie
▶ Ošetrené výrobky skladujte chránené pred prachom a podľa možnosti bez prítom‐
nosti zárodkov v suchom, tmavom a chladnom priestore.
▶ Dodržiavajte dátum trvanlivosti sterilizačného materiálu.
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8 Pomocné prostriedky
Dodáva sa prostredníctvom odborných stomatologických predajcov.
▶ Kanyla 1Čís. mat. 0.573.0151
▶ Kanyla 2Čís. mat. 0.573.0181
O-krúžok kanyly

Čís. mat. 0.200.6019

Zásobník na prášok

Čís. mat. 0.573.6152

Gumový uzáver

Čís. mat. 1.000.2678

Tesnenie pre zásobník

Čís. mat. 0.573.6072

Čistiaci vrták

Čís. mat. 0.573.0321

Ihla pre trysku

Čís. mat. 0.573.6052

P-tryska G

Čís. mat. 0.573.0412

P-tryska K (vpich), nová

Čís. mat. 0.573.0002

PROPHYflex Pulver pomaranč,
Balenie s 80 paličkami

Čís. mat. 1.007.0014

PROPHYflex Pulver lesné bobule,
Balenie s 80 paličkami

Čís. mat. 1.007.0015

PROPHYflex Pulver čerešňa,
Balenie s 80 paličkami

Čís. mat. 1.007.0016

PROPHYflex Pulver mäta,
Balenie s 80 paličkami

Čís. mat. 1.007.0017

PROPHYpearls® neutrálna príchuť,
Balenie s 80 paličkami

Čís. mat. 1.010.1826

PROPHYpearls® mäta,
Balenie s 80 paličkami

Čís. mat. 1.010.1828

PROPHYpearls® broskyňa,
Balenie s 80 paličkami

Čís. mat. 1.010.1829

PROPHYpearls® pomaranč,
Balenie s 80 paličkami

Čís. mat. 1.010.1830

PROPHYpearls® čierna ríbezľa,
Balenie s 80 paličkami

Čís. mat. 1.010.1831

PROPHYpearls® neutrálna príchuť,
1 fľaška s 250 g

Čís. mat. 1.010.1797

PROPHYpearls® neutrálna príchuť,
4 fľašky s 250 g

Čís. mat. 1.007.0016

PROPHYpearls® Mailing new

Čís. mat. 1.010.2133

PROPHY Superpearls®,
Balenie s 80 paličkami

Čís. mat. 1.010.1832

PROPHYflex Perio Powder
4 fľašky so 100 g

Čís. mat. 1.009.3732
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9 Záručné podmienky
Pre tento medicínsky produkt od KaVo platia nasledovné záručné podmienky:
Spoločnosť KaVo poskytuje koncovému zákazníkovi záruku za bezchybnú funkčnosť,
bezchybnosť materiálu alebo spracovania na dobu 12 mesiacov od dátumu vystave‐
nia faktúry za nasledovných podmienok:
Pri oprávnených reklamáciách poskytne spoločnosť KaVo záruku vo forme bezplatnej
opravy alebo náhradnej dodávky. Iné nároky, bez ohľadu na to, akej povahy sú, ale
predovšetkým nároky na náhradu škody, sú vylúčené. V prípade omeškania, hrubého
zavinenia alebo zámeru platí zmienené iba vtedy, ak to neodporuje donucovacím
právnym predpisom.
Spoločnosť KaVo neručí za chyby a ich následky, ktoré vznikli alebo by mohli vznik‐
núť prirodzeným opotrebovaním, neodbornou manipuláciou, neodborným čistením,
údržbou alebo ošetrovaním, nedodržiavaním predpisov na obsluhu alebo pripojenie,
zvápenatením alebo koróziou, znečistením v napájaní vzduchom a vodou, ako aj che‐
mickými a elektrickými vplyvmi, ktoré nie sú obvyklé alebo podľa návodov na použitie
od spoločnosti KaVo a ostatných návodov výrobcu nie sú dovolené. Poskytnutie záru‐
ky sa nevzťahuje vo všeobecnosti na žiarovky, svetlovody zo skla a sklenených vlá‐
kien, sklenený tovar, gumené časti a na stálofarebnosť častí vyrobených z umelých
hmôt.
Akékoľvek ručenie je vylúčené, keď chyby alebo ich dôsledky spočívajú v tom, že zá‐
kazník alebo tretia osoba, neautorizovaná firmou KaVo, uskutoční zásahy alebo zme‐
ny 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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