EQ-V
SISTEM DE OBTURAȚIE ENDODONTIC
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Instrucțiuni de utilizare
EQ-V PACK (sursă de căldură pentru obturație)
EQ-V PACK este conceput pentru utilizarea împreună cu batonul de gutaperca încălzit în canalul radicular.
De asemenea, poate fi utilizat pentru a tăia excesul de gutaperca sau pentru umplerea completă a
canalului prin utilizarea repetată. Selectați vârful corespunzător și introduceți-l în suportul pentrul vârf al
EQ-V Pack.
EQ-V FILL (Extruder de umplere)
EQ-V FILL este proiectat pentru a injecta gutaperca încălzită direct în canalul radicular. Acesta asigură
capacitatea de umplere rapidă și ușoară, dar este recomandat să se umple mai întâi partea apicală a
canalului, pentru a evita umplerea excesivă sau insuficientă.
EQ-V FILL se poate utiliza pentru umplerea părții rămase a canalului. Selectați varful de umplere
corespunzător și introduceți-l în capacul aparatului EQ-V FILL.

Simboluri
Număr de serie

Reprezentant autorizat în Comunitatea
Europeană

Producător

Marcaj CE

Data fabricației

Marcaj CSA

În sens vertical

Atentie

Fragil, manevrați cu grijă

Consultați manualul de instrucțiuni

Păstrați uscat

Piesă aplicată tip B

Limita de temperatură

Marcaj WEEE

Limitarea umidității

Numărul piesei

Limitarea presiunii atmosferice

Avertizare; Suprafață fierbinte

Avertizare
Vârfurile și acele de umplere sunt concepute pentru a atinge temperaturi ridicate. Trebuie evitat contactul
accidental cu pacientul dar și cu utilizatorul pentru a preveni arsurile.
Manipulați cu grijă varful (sau cartușul cu gutaperca) cu ajutorul piuliței de plastic.
Unele porțiuni ar putea fi fierbinți și ar putea duce la arsuri grave.
Această unitate NU trebuie utilizată la un pacient cu afectiuni cardiace.
Utilizați numai sursa de alimentare AC și cablurile de alimentare specificate Meta Systems.
Utilizarea altor accesorii neautorizate poate provoca defecțiuni și poate compromite siguranța pacientului.
Nu este permisă modificarea acestui dispozitiv.
Tipul de protecție împotriva șocurilor electrice: Dispozitive de clasă I, inclusiv adaptor AC/DC
Pentru a evita riscul de electrocutare, acest dispozitiv trebuie conectat numai la o rețea de alimentare cu
împământare.

Riscul de electrocutare
Acest dispozitiv a fost verificat în ceea ce privește siguranța împotriva șocurilor electrice și a riscului de
incendiu, precum și a compatibilității electromagnetice (EMC). Dispozitivul nu a fost verificat cu privire la
alte efecte fiziologice. Contactați Meta Systems dacă aveți întrebări suplimentare privind siguranța electrică
sau EMC.
A se utiliza numai de personal calificat și instruit.
Acest dispozitiv a fost testat și s-a constatat că respectă limitele EMC pentru Directiva 93/42/CEE privind
dispozitivele medicale. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva
interferențelor dăunătoare într-o instalație medicală tipică. Dispozitivul generează energie cu frecvență
radio și, dacă nu este instalat și folosit în conformitate cu aceste instrucțiuni, poate provoca interferențe
dăunătoare altor dispozitive din apropiere.

2

Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă
acest dispozitiv provoacă interferențe dăunătoare cu alte dispozitive, lucru care poate fi determinat prin
oprirea și pornirea dispozitivului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele prin una
sau mai multe dintre următoarele măsuri:
Reorientați sau mutați dispozitivul receptor.
Măriți distanța dintre dispozitive.
Conectați dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care sunt conectate celelalte
dispozitive.
Consultați producătorul pentru asistență.
Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu îndepărtați capacul. Pentru reparații, apelați la personalul de
service calificat.
Legislația federală a Statelor Unite limitează comercializarea acestui dispozitiv doar la cadrele medicale.
Scoateți ștecherul principal de la priza de perete pentru a izola unitatea de sursa principală.
Poziționați dispozitivul astfel încât acesta să poată fi ușor deconectat de la perete.

Prezentarea conținutului
Buton alimentare
Afișaj baterie

Vârful
dispozitivului

Afișaj temperatură
Ac de umplere

Buton piston

Comutator funcționare
Slot GP

Buton temperatură

Piston

Afișaj baterie

Buton alimentare

Afișaj temperatură
Ac de umplere
Buton temperatură

(CARTUȘ GUTTA PERCHA)

Trăgaci

Baterie

Baterie

Vârf

Ac de umplere

Garnitură piston

Șurub de etanșare

Protector termic
silicon

Instrument
multifuncțional
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Adaptor AC / DC
& Cablu de alimentare

Perie

Înainte de utilizare
1. Încărcător / baterie

2. Vârf / ac de umplere

3. Piston

EQ-V Pack
1. Montați vârful dispozitivului. Împingeți vârful în fața EQ-V Pack.
2. Porniți alimentarea apăsând butonul de alimentare de pe EQ-V
Pack.
3. Selectați temperatura. (180 ℃ sau 230 ℃)
4. Atingeti inelul (comutatorul de funcționare) al EQ-V Pack pentru
a activa vârful dispozitivului.
5. Opriți alimentarea.
Vârful dispozitivului trebuie înlocuit în timp ce produsul este oprit. În caz contrar, ar putea
provoca arsuri.

EQ-V Fill
1. Introduceți acul de umplere si indoiti-l dandu-i forma dorita, apoi strângeți-l prin rotirea mânerului
acului de umplere în sensul acelor de ceasornic.
2. Îndoiți acul de umplere utilizând instrumentul destinat acestui scop.
3. Trageți pistonul în capătul posterior al EQ-V Fill. Când pistonul este tras, vă rugăm să mișcați
pistonul în timp ce apăsați butonul pistonului.
4. Introduceți batonul de gutaperca. Nu introduceți baton de gutaperca dacă aparatul este destinat sa
utilizeze cartuș de unică folosință.
5. Introduceți pistonul în capătul din spate al EQ-V Fill puneti batonul de gutaperca și împingeți
pistonul în față cât mai mult posibil.
6. Porniți alimentarea
7. Selectați temperatura încălzitorului. (160 ℃ sau 200 ℃). Când LED-ul nu mai clipește, înseamnă că
s-a atins temperatura de lucru.
8. Când s-a atins temperatura de lucru, apasati pe trăgaci si astfel gutaperca înmuiată iese prin ac
9. Opriți alimentarea.
Înlocuiți acul de umplere în timp ce produsul este oprit. Daca aparatul este în funcțiune, căldura
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aparatului poate provoca arsuri.

Mentenanță
Înlocuiți bateria.
:Trageti bateria în timp ce apăsați simultan cele doua aripioare
laterale situate in partea inferioara.

Încărcați bateria.
: Montați bateria separată (așa cum se vede in imagine), fixând-o
bine în suportul pentru baterie al încărcătorului.
Când montați bateria în timp ce alimentarea este conectată la
încărcător, asigurați-vă că LED-ul de încărcare este pornit. Dacă nu
se aprinde LED-ul de încărcare, remontați bateria.

Slot baterie
Garnitură piston

Piston

Șurub etetanșare

Înlocuiți garnitura pistonului.
: Introduceți un șurub de etanșare în garnitura pistonului. Scoateți
garnitura prin rotirea șurubului în sensul invers al acelor de
ceasornic. Introduceți noua garnitură a pistonului în șurubul de
etanșare și strângeți-l prin rotirea șurubului în sensul acelor de
ceasornic.

Când încărcați bateria, trebuie să folosiți adaptorul AC / DC aprobat de Meta Systems Co., Ltd.

Curățarea și sterilizarea
1. Curățarea piesei manuale.
Când curățați piesa manuală, ștergeți cu o cârpă umezită cu alcool.
Curățați EQ-V Fill cu ajutorul periei înmuiate în alcool.
2. Sterilizarea
Partile metalice se poate coroda atunci când sunt în contact direct cu
aburul. (Vârful dispozitivului, acul de umplere și protectorul termic din
silicon: 121℃ 30min sau 132℃, 4min). Sterilizati partile metalice in
pungi de sterilizare pentru autoclav.
ATENTIE: nu sterilizati partile din plastic ale GUN-ului sau PEN-ului!
Nu sterilizați "CARTUȘUL CU GUTAPERCA

Ghid de utilizare:
Problema
Când EQ-V Pack & Fill nu
funcționează
Când nu funcționează chiar
dacă butonul de operare al
EQ-V Pack este apăsat,
Chiar dacă trăgaciul este
apăsat, EQ-V Fill GP nu
poate fi descărcat,

Soluții
Asigurați-vă că bateria este instalată
Asigurați-vă că becul de alimentare (LED) este aprins.
Înlocuiți cu bateria complet încărcată.
Asigurați-vă că alimentarea este pornită.
Vârful dispozitivului ar putea fi defect.
Înlocuiți-l cu un varf de rezervă.
Asigurați-vă că vârful dispozitivului este montat corect.
Asigurați-vă că alimentarea este pornită.
Asigurați-vă că există un baton de gutaperca în aparat
Asigurați-vă că LED-ul de temperatură (albastru) se aprinde.
Dacă LED-ul de temperatură clipește, înseamnă că temperatura
este in crestere
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În timp ce aparatul este incalzit, poate fi dificilă inlocuirea batonului
de gutaperca.

Când acul de umplere nu se
poate separa cu ușurință de
dispozitiv

Încălziți soluția de umplere aproximativ 2 secunde înainte de a
scoate acul de umplere.

Utilizați doar batoanele de gutaperca Gutta Percha furnizate de META BIOMED CO., LTD.
Utilizați doar CARTUȘUL (de) GUTAPERCA CARTRIDGE furnizat de META SYSTEMS CO., LTD.

Numerele pieselor
Nr. piesă
EQV-F10
EQV-F20
EQV-P10
EQV-C10
EQV-C20
EQV-C30
EQV-F13
EQV-F14
EQV-F15
EQV-F16
EQV-F21
EQV-F22
EQV-F23
EQV-F24
EQV-F25

Nume piesă
EQ-V FILL
EQ-V FILL D
EQ-V Pack
Incărcător dual
Încărcător unic
Baterie
Piston
Protector termic silicon
Ac de umplere 23G
Ac de umplere 25G
Pstion D
Cartuș Gutta percha 23G
Cartuș Gutta percha 25G
Garnitură piston
Șurub de etanșare

Nr. piesă
EQ037
EQ035
EQV-S02
EQ042
EQV-P21
EQV-P22
EQV-P23
EQV-P24
4451ECAD01
SS009
WS001HWH
KJP160WH
DQ138
EQ138

Nume piesă
Perie
Instrument multifuncțional
Set de curățare
Gutta Percha Bar Plus
Vârf dispozitiv (40/03)
Vârf dispozitiv (50/04)
Vârf dispozitiv (60/05)
Vârf dispozitiv (60/05L)
Adaptor AC / DC (alb)
Adaptor AC / DC (negru)
Cablu de alimentare (SUA)
Cablu de alimentare (UE)
Cablu de alimentare (JP)
Cablu de alimentare (KR)

Specificații (sau Date tehnice)
1. Baterie: 3.6V, 1900mAh Li-ion
2. Adaptor AC / DC: Intrare 100-240Vac, 50 / 60Hz, Ieșire 9Vdc, 2A (Model: BPM020S09F04)
3. EQ-V PACK : ~ 172.5㎜ x 30㎜ x 30㎜ (L x W x H)
4. EQ-V FILL : ~ 180㎜ x 30.4㎜ x 122.3㎜ (L x W x H)
5. Piesă aplicată: piesă aplicată tip B (vârf dispozitiv și ac de umplere)

Condiții
1. Condiții de funcționare
Temperatură: 10-40 ℃ / Umiditate: 30-75% / Atmosferă: 700-1060hPa
2. Conditii de depozitare si transport
Temperatură: -20-60 ℃ / Umiditate: 5-90% / Atmosferă: 700-1060hPa

Acumulatori uzati
Va rugam sa aruncati acumulatorii in locurile special destinate

Garanție
Certificat de calitate
Numele produsului

Sistem de obturație
endodontic

Model

Data fabricației
Data achiziției

Producător

Nr. fabricație
Perioada de garanție

META SYSTEMS CO., LTD.

Contact
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EQ-V
Dispozitiv: 1 an
Accesoriu: 6 luni
Baterie: 6 luni
+82-31-731-7377

Adresa

55, Galmachi-ro 281beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13209, Korea

Distribuitor

META BIOMED CO., LTD.

Adresa

270, Osongsaengmyeong 1-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si,
Chungcheongbuk-do, Korea

Contact

Cantitate
achiziționată

+82-43-216-0433

Cantitate

Notificare
Pentru reparatii, utilizatorul va parcurge urmatoarele:
Trimite copia completată a certificatului de garanție si a facturii de achizitie prin email, WhatsApp sau fax.
- Produsul are în garanției pentru dispozitiv: 1 an si pentru baterie baterie: 6 luni)

Nu se repara in garantie:
- Probleme a survenit din cauza unei utilizari incorecte de către operator
- Intretinerea necorespunzatoare a echipamentului
Costurile de transport la service si retur sunt suportate de client
Când expediați produsul prin poștă, asigurați-vă că îl ambalați în siguranță pe cat posibil in ambalajul original.
Acest produs a fost fabricat special în scopul tratării canalelor radiculare. META SYSTEMS CO., LTD. nu va fi
răspunzătoare pentru daunele cauzate de dezmembrarea produsului sau de utilizarea acestuia în alte scopuri.

Limitarea răspunderii
1. Nu suntem responsabili pentru deteriorarea produsului, pentru handicapul fizic sau accidentele cauzate de
reparațiile efectuate de orice altă persoană decât de un membru al companiei noastre sau de un service autorizat.
2. Nu suntem responsabili pentru deteriorarea produsului, pentru handicapul fizic sau accidentele cauzate de
modificarea structurii produsului.
3. Nu suntem responsabili pentru deteriorarea produsului, pentru handicapul fizic sau accidentele rezultate din
utilizarea oricărui produs fabricat de alți producători decât META SYSTEMS CO., LTD.
4. Nu suntem responsabili pentru deteriorarea produsului, pentru handicapul fizic sau accidentele rezultate din
utilizarea pieselor sau componentelor neautorizate de META SYSTEMS CO., LTD.
5. Nu suntem responsabili pentru deteriorarea produsului, pentru handicapul fizic sau accidentele cauzate de un
utilizator care nu a respectat instrucțiunile și avertismentele din instrucțiuni sau aferente instrucțiunilor.
6. Nu suntem responsabili pentru deteriorarea produsului, pentru handicapul fizic sau accidentele cauzate de un
utilizator care nu respectă condițiile de utilizare / funcționare / mediu / instalare și sursa de alimentare
corespunzătoare descrisă în instrucțiuni.
7. Nu suntem responsabili pentru deteriorarea produsului, pentru handicapul fizic sau accidentele cauzate de
catastrofe naturale, cum ar fi incendiile, inundațiile, tunetele și fulgerele.
8. Nu suntem responsabili pentru deteriorarea produsului, pentru handicapul fizic sau accidentele cauzate din
intenția sau din neglijența utilizatorului în utilizarea produsului.
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