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1 Instrucţiuni pentru utilizator
Stimate utilizator,

KaVo doreşte să vă mulţumească prin noul său produs de calitate. Astfel
ca dumneavoastră să puteţi lucra fără deranjamente, în mod eficient şi în
siguranţă, vă rugăm să respectaţi următoarele indicaţii.

Simboluri
A se vedea capitolul Siguranţă / Simbol de avertizare

Informaţii importante pentru utilizator şi tehnician
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Sterilizabil cu aburi 134 oC -1 oC / +4 oC (273 oF -1.6 oF / +7.4 oF)

Dezinfectare termică posibilă

Marcaj CE (Comunitatea Europeană). Produsul marcat cu acest
simbol este în conformitate cu cerinţele directivei CE aplicabile.
Modalitate de acţionare
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Grupa ţintă
Acest document se adresează medicului stomatolog, asistentului/asistentei
medicului stomatolog, precum şi chirurgului specializat în chirurgie orală şi
maxilo-facială. Capitolul Punerea în funcţiunese adresează în plus tehni‐
cienilor de service.
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2 Siguranţă
2.1 Descrierea instrucţiunilor de siguranţă
2.1.1 Simbol de avertizare

Simbol de avertizare

2.1.2 Structură

 PERICOL
În introducere se descriu natura şi sursa pericolului.
Această secţiune prezintă ce consecinţe poate avea nerespectarea indi‐
caţiilor.
▶ Etapa opţională conţine măsurile necesare pentru evitarea pericolelor.
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2.1.3 Descrierea nivelurilor de pericol
Instrucţiunile de siguranţă prezentate aici împreună cu cele trei niveluri de
punere în pericol ajută la prevenirea daunelor şi vătămărilor.

 ATENŢIE
ATENŢIE
descrie o situaţie periculoasă, ce poate conduce la daune materiale sau
vătămări uşoare până la medii.
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 AVERTIZARE
AVERTIZARE
descrie o situaţie periculoasă, care are drept urmare vătămări grave sau
mortale.

 PERICOL
PERICOL
descrie un pericol maxim apărut într-o situaţie care are drept urmare di‐
rectă vătămări grave sau mortale.
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2.2 Instrucţiuni de siguranţă

 AVERTIZARE
Riscuri cauzate de câmpurile electromagnetice.
Funcţionarea sistemelor implantate (de exemplu stimulator cardiac) poate
fi influenţată de câmpuri electromagnetice.
▶ Consultaţi pacienţii înainte de începutul intervenţiei şi informaţi-i cu pri‐

vire la riscuri!
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 AVERTIZARE
Electricitate
Şoc electric prin conectarea eronată a unui sistem diferit de KaVo la nive‐
lul produsului medical.
▶ La montajul şi operarea produsului medical la nivelul obiectelor de tra‐

tament şi a accesoriilor altor producători, respectaţi reglementările pri‐
vind „Protecţia împotriva şocului electric“, „Curent de scurgere“ şi „Ne‐
împământarea piesei utilizate“ conform IEC 60601-1.

▶ Asiguraţi-vă că produsul medical este combinat numai cu o unitate de
tratament/unitate de comandă autorizată de KaVo.
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 AVERTIZARE
Nu este permisă modificarea acestui motor fără aprobarea
producătorului.
Punere în pericol a medicului stomatolog şi a pacientului.
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 ATENŢIE
Riscuri ca urmare a dispozitivelor de operare lipsă.
Lipsa dispozitivelor de operare pentru modificarea domeniului de turaţie şi
pentru modificarea direcţiei de rotaţie poate duce la o situaţie periculoasă.
▶ Unitatea de tratament/unitatea de comandă stomatologică conectată

trebuie să deţină dispozitive de operare pentru modificarea domeniului
de turaţie şi pentru modificarea direcţiei de rotaţie.

▶ În documentele însoţitoare ale unităţii de tratament/unităţii de co‐
mandă stomatologice trebuie să se includă indicaţii ca urmare a
răspunderii privind acţiunile asupra siguranţei, fiabilităţii şi performan‐
ţei.

▶ O combinaţie este admisă numai cu o unitate de tratament/unitate de
comandă aprobată de KaVo.
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 ATENŢIE
Uzură prematură şi erori de funcţionare cauzate de depozi‐
tarea necorespunzătoare în timpul pauzelor mai îndelunga‐
te de utilizare.
Durata de viaţă redusă a produsului.
▶ Înainte de o pauză de utilizare mai îndelungată produsul medical tre‐

buie curăţat, îngrijit şi uscat conform instrucţiunilor.
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 ATENŢIE
Vătămări sau daune din cauza uzurii.
Zgomotele neregulate din timpul funcţionării, vibraţiile puternice sau
încălzirea prea puternică.
▶ Trebuie să întrerupeţi utilizarea şi să informaţi departamentul de asis‐

tenţă tehnică.
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 ATENŢIE
Utilizaţi numai produsele care funcţionează ireproşabil din
punct de vedere tehnic pentru tratarea pacienţilor.
Produsele care nu funcţionează ireproşabil din punct de vedere tehnic pot
duce la o situaţie periculoasă pentru persoana care efectuează tratamen‐
tul şi pacient.
▶ Trebuie să întrerupeţi utilizarea şi să informaţi departamentul de asis‐

tenţă tehnică.
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 ATENŢIE
Punere în pericol a retinei datorită luminii albastre.
Poate fi dăunător pentru ochi.
▶ În timpul funcţionării, nu priviţi timp îndelungat în lampă.

 ATENŢIE
Pericol prin formarea de scântei.
Utilizaţi numai în domeniile protejate împotriva exploziei.
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Indicaţie
Datele privind compatibilitatea electromagnetică sunt incluse în aparatele
de comandă KaVo aferente.

Pentru reparaţia şi întreţinerea produselor KaVo sunt recomandaţi:

▪ tehnicienii reprezentanţelor KaVo din întreaga lume

▪ tehnicierii instruiţi special de KaVo

Având în vedere directiva CE pentru aparate vechi electrice şi electronice,
vă aducem la cunoştinţă faptul că acest produs corespunde prevederilor
în cauză, fiind necesară o eliminare specială a deşeurilor provenite de la
acesta în interiorul spaţiului european. Puteţi obţine informaţii suplimenta‐
re de la KaVo sau de la comerciantul de produse stomatologice.
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3 Descrierea produsului

Motor pentru chirurgie INTRA LUX S600 LED (Nr. mat. 1.008.8000 )

Indicaţie
 
Cablul de motor (Nr. mat. 1.009.1700) pentru conectarea la unitatea de
comandă nu este inclus în setul de livrare. Acesta este parte integrantă/
accesoriu al aparatului de comandă.
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3.1 Stabilirea scopului - Utilizarea conform destinaţiei
Stabilirea scopului:
Acest produs medical este

▪ destinat exclusiv pentru tratamentul stomatologic/tratamentul chirurgi‐
cal oral şi maxilo-facial în domeniul stomatologiei/chirurgiei orale şi
maxilo-faciale. Orice utilizare incorectă sau modificare a produsului nu
este permisă şi poate cauza situaţii periculoase. Produsul medical es‐
te destinat pentru următoarele aplicaţii: funcţionarea/acţionarea unei
piese de mână drepte/piese de mână contraunghi pentru medicina
dentară, care dispune de un racord al piesei de mână conform EN
ISO 3964.

▪ un produs medical conform reglementărilor legale naţionale aplicabile.
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▪ un motor electric stomatologic de joasă tensiune conform EN ISO
14457 şi conform DIN ISO 80601-2-60 clasificat ca piesă de aplicare
de tipul B.

▪ nu este admis pentru utilizarea în medii potenţial explozive.

Indicaţie
Produsul medical îndeplineşte cerinţele conform DIN ISO 80601 2-60
"Constatări speciale cu privire la siguranţă, inclusiv caracteristicile impor‐
tante de performanţă ale aparatelor stomatologice".

Utilizarea conform destinaţiei:
Conform acestor reglementări acest produs medical trebuie utilizat doar în
scopurile precizate de către utilizatori competenţi. În acest sens trebuie
respectate:
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▪ dispoziţiile în vigoare privind protecţia muncii

▪ dispoziţiile în vigoare privind prevenirea accidentelor

▪ aceste instrucţiuni de utilizare

Conform acestor reglementări este obligaţia utilizatorului:

▪ să utilizeze numai mijloace de lucru fără defecte

▪ să acorde atenţie scopului de utilizare corect

▪ să se protejeze pe sine, pacienţii şi terţii de pericole

▪ să evite contaminarea prin intermediul produsului
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3.2 Date tehnice INTRA LUX S600 LED
Unitate de comandă a motorului EXPERTsurg LUX, MASTERsurg

LUX Wireless, ESTETICA E80 Vi‐
sion şi E70 Vision

Tensiune motor max. 22 V AC
Turaţie motor max. 40.000 min-1

Moment de rotaţie motor max. 5,5 Ncm

Valorile de conectare a aparatului de la faţa locului trebuie solicitate de la
producător.

Se pot conecta toate piesele de mână drepte şi contraunghi cu un racord al
piesei de mână conform DIN EN ISO 3964.
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Mijloc de iluminat (LED)
Tip radiaţie LED
Siguranţă fotobiologică Clasificare conform IEC 62471,

clasa 2 (risc moderat)
Lungime tipică a undei 400 - 800 nm
Temperatura tipică de culoare 4.000 - 6.000 Kelvin

Controlul mijlocului de iluminare (LED)
Tensiunea nominală a lămpii mini cu
LED KaVo

3,4 V DC

Interval de tensiune al lămpii cu LED
Mini KaVo

3,0 - 3,6 V DC

Curent maxim LED 150 mA
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Indicaţie
Limita superioară a tensiunii indicate de 3,6 V DC nu trebuie depăşită la
nivelul lămpii mini cu LED.

Indicaţie
Prevăzut pentru funcţionarea la unităţile KaVo:
EXPERTsurg LUX, MASTERsurg LUX Wireless, ESTETICA E80 Vision şi
E70 Vision
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3.3 Condiţii de mediu
3.3.1 Condiţii de transport şi de depozitare

 ATENŢIE
Punere în pericol la punerea în funcţiune a produsului me‐
dical în urma depozitării la temperaturi foarte scăzute.
Astfel se poate ajunge la întreruperea completă a funcţionării produsului
medical.
▶ Produsele foarte răcite trebuie aduse înainte de punerea în funcţiune

la o temperatură de 20 oC până la 25 oC (68 oF până la 77 oF).

Temperatură: -20 °C până la +70 °C (-4 °F până la +158 °F)
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Umiditate relativă a aerului: între 5 % şi 95 % necondensant

Presiunea aerului: 700 hPa până la 1060 hPa (10 psi până la 15
psi)

Protejaţi împotriva umezelii

Respectaţi instrucţiunile de utilizare

Respectaţi instrucţiunile electronice de utilizare

3.3.2 Condiţii de utilizare
Temperatură: +10 oC până la +35 oC (50 oF până la 95 oF)
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Umiditate maximă a aerului: < 80 % relativ

Presiunea aerului: 700 hPa până la 1060 hPa (10 psi până la 15 psi)
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4 Punerea în funcţiune şi scoaterea din funcţiune

 AVERTIZARE
Pericol datorat produselor nesterile.
Pericol de infecţie a personalului auxiliar şi a pacienţilor.
▶ Înainte de prima punere în funcţiune şi după fiecare utilizare, produsul

şi accesoriul se pregătesc corespunzător, respectiv se sterilizează în
caz de necesitate.
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 AVERTIZARE
Eliminaţi produsul în mod regulamentar.
Înainte de eliminare, produsul şi accesoriul trebuie pregătite în mod cores‐
punzător, respectiv trebuie sterilizate la nevoie.

4.1 Montajul la cablul de alimentare

Introduceţi conectorul ① în ansamblul lagărului motorului (respectaţi pozi‐
ţia contactelor) şi strângeţi ferm îmbinarea cu şuruburi ② în direcţia săge‐
ţii.
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Motorul are un pivot central la ansamblul lagărului motorului, care facili‐
tează alinierea contactelor la conectorul cablului motorului.

▶ Introduceţi pivotul în orificiul de la conector şi rotiţi până când pivotul
glisează în orificiu.

ð Motorul poate fi fixat acum în poziţia corectă.
▶ Strângeţi ferm îmbinarea cu şuruburi în direcţia săgeţii.

Indicaţie
Solicitaţi de la producător detalii cu privire la cablul de alimentare.

4.2 Conexiunea cu piesa de mână dreaptă sau contraunghi
Se pot monta toate piesele de mână drepte şi contraunghi cu racordul IN‐
TRAmatic DIN EN ISO 3964.
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 ATENŢIE
Montarea şi scoaterea pieselor de mână drepte şi contra‐
unghi în timpul rotaţiei.
Poate cauza daune.
▶ Nu montaţi sau nu îndepărtaţi piesele de mână drepte şi contraunghi

în timpul rotaţiei.
▶ Utilizaţi numai piese de mână drepte şi contraunghi sigure în funcţio‐

nare.
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4.2.1 Montarea

▶ Aşezaţi instrumentul KaVo pe motor şi rotiţi prin apăsare uşoară în di‐
recţia săgeţii, până când ştiftul de fixare se blochează perceptibil.

▶ Prin tragere, verificaţi fixarea sigură a instrumentului KaVo pe motor.
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Realizaţi legătura furtunului agentului de răcire ③ de la aparat de-a lungul
cablului motorului (fixare cu cleme) peste motor până la piesa de mână
dreaptă sau contraunghi ⑤. Aşezaţi furtunul în inelul de susţinere ④.
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4.2.2 Scoaterea

Desfaceţi legătura furtunului agentului de răcire ③ de la piesa de mână
dreaptă sau contraunghi ⑤. Scoateţi piesa de mână dreaptă sau contra‐
unghi de la motorul pentru chirurgie în direcţia axului.
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5 Verificarea şi remedierea defecţiunilor
5.1 Verificarea defecţiunilor înainte de prima punere în
funcţiune

 ATENŢIE
Punere în pericol prin lampă cu LED Mini KaVo fierbinte.
Pericol de ardere.
▶ Nu atingeţi lampa cu LED KaVo Mini în urma funcţionării. Lăsaţi lampa

să se răcească.

▪ Motorul se încălzeşte prea mult:

• - Verificaţi mişcarea uşoară a piesei de mână drepte şi contraunghi.
▪ În cazul întreruperii turaţiei/funcţionării cu mult zgomot:
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• - Verificaţi racordul cablului cu privire la fixarea fermă/îmbinarea cu
şuruburi strânsă.

▪ Lampa cu LED Mini KaVo luminează prea slab:

• - măriţi intensitatea luminii reci la unitate.
▪ Lampa cu LED Mini KaVo luminează pe fond roşu sau nu luminează:

• - introduceţi lampa cu LED Mini KaVo rotită în jurul axei proprii la 180o.

A se vedea şi:
2 5.2.1 Schimbarea lămpii cu LED Mini KaVo, Pagina 39

5.2 Remedierea erorilor
5.2.1 Schimbarea lămpii cu LED Mini KaVo
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 ATENŢIE
Punere în pericol cauzată de lampa fierbinte.
Pericol de ardere.
▶ Nu atingeţi lampa după ce a început să funcţioneze. Lăsaţi lampa să

se răcească.

▶ Scoateţi inelul de susţinere prin rotire.
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▶ Lampa cu LED Mini KaVo veche se împinge şi se scoate cu unghia
de la deget din fasung.

▶ Noua lampă cu LED Mini KaVo se introduce în adâncitură, astfel în‐
cât suprafeţele de contact să corespundă cu cele ale fasungului. Îm‐
pingeţi lampa în fasung. Aşezaţi inelul de susţinere pe motor şi trage‐
ţi-l pe acesta.

Indicaţie
Lampa mini cu LED KaVo este un element semiconductor şi trebuie utili‐
zată numai cu tensiune continuă. Pentru a asigura funcţionarea corectă,
aceasta trebuie introdusă corect privind polaritatea.
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Cazul 1:Lampa mini cu LED KaVo luminează

Cazul 2:Lampa mini cu LED KaVo luminează slab

- măriţi intensitatea luminii reci la unitate, până când se obţine intensitatea
dorită de iluminare.

Cazul 3:Lampa mini cu LED KaVo luminează pe fond roşu sau nu
luminează

- Introduceţi lampa mini cu LED KaVo răsucind 180° în jurul propriului ax.
▶ Aşezaţi inelul de susţinere prin rotire.
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5.2.2 Schimbarea inelelor O

▶ Strângeţi inelul O între degete astfel încât să se realizeze o buclă.

▶ Împingeţi inelul O în faţă şi scoateţi-l.

▶ Introduceţi noul inel O în caneluri şi pulverizaţi cu spray-ul KaVo.
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 ATENŢIE
Vaselină, uleiuri sau alte unsori.
Acest lucru poate cauza disfuncţionalităţi.
▶ Nu utilizaţi vaselină, uleiuri sau alte unsori la acest produs medical.

Indicaţie
Inelele de etanşare de la partea superioară a motorului pot fi lubrifiate nu‐
mai cu un tampon de vată, pe care este aplicat spray KaVo.
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Indicaţie
În cazul vibraţiilor, înlocuiţi câte 2 inele O între instrument şi motor.

5.2.3 Umiditatea la racordul motorului după curăţare
▶ Verificaţi inelul O (Nr. mat. 1.003.5622; verde; 17x1) de la îmbinarea

cu şuruburi cu cablul motorului cu privire la deteriorări şi înlocuiţi
dacă este necesar.
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6 Metode de pregătire conform ISO 17664
6.1 Pregătiri la locul de utilizare

 AVERTIZARE
Pericol datorat produselor nesterile.
Există pericolul de infecţie prin intermediul produsului medical contaminat.
▶ Luaţi măsurile corespunzătoare pentru protecţia persoanelor.

Indicaţie
O siguranţă suficientă, care elimină microorganismele pătrunse în interio‐
rul instrumentelor de transfer ca posibile cauze de infecţii, este oferită nu‐
mai de o reprocesare cu grijă imediat după fiecare utilizare.
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Indicaţie
Respectaţi toate prescripţiile nationale, actuale de igienă. Consultaţi şi:
www.rki.de (protecţia împotriva infecţiilor).

▶ Îndepărtaţi imediat resturile de ciment, componente sau sânge.

▶ Pregătiţi produsul medical cât mai repede posibil după manevrare.

▶ Uscaţi produsul medical şi transportaţi-l în siguranţă împotriva conta‐
minării pentru procesare.

▶ Nu introduceţi în soluţii sau altele asemănătoare.

Vă rugăm să respectaţi, de asemenea, instrucţiunile de utilizare ale apara‐
telor de alimentare pentru motorul pentru chirurgie INTRA LUX S600 LED.
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6.2 Curăţarea

 ATENŢIE
Erori de funcţionare prin curăţarea într-un aparat cu ultra‐
sunete.
Defecte ale produsului.

Indicaţie
Soluţia salină conţine clorură de sodiu ceea ce poate cauza coroziunea
metalelor. Îndepărtaţi rapid toate resturile pentru a nu rezulta daune la su‐
prafaţă.
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Indicaţie
Trataţi cu grijă produsele KaVo în momentul curăţării.

6.2.1 Curăţare exterioară manuală
Accesorii necesare:

▪ Apă potabilă 30 oC ± 5 oC (86 oF ± 10 oF)

▪ lavetă din bumbac moale, de unică folosinţă

▪ perie moale
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Indicaţie
Curăţaţi şi dezinfectaţi motorul conectat cu cablul motorului.

Cablul extern de alimentare cu agent de răcire nu este reutilizabil. Deco‐
nectaţi motorul şi cablul motorului împreună cu mijloacele de fixare şi eli‐
minaţi cablul de alimentare cu agent de răcire în mod corect.

A se vedea şi:
2 Instrucţiuni de utilizare pentru EXPERTsurg/MASTERsurg
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Indicaţie
Obturaţi cuplajul de la motor cu dop (Nr. mat. 2.000.0992).

▶ Periaţi motorul şi îmbinarea cu şuruburi cu cablul motorului sub un jet
de apă timp de 10 secunde la suprafeţele exterioare. Ţineţi motorul
suspendat.

▶ Uscaţi motorul cu o lavetă moale din bumbac, de unică folosinţă.
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▶ Ştergeţi cablul motorului cu o lavetă umedă, de unică folosinţă. În‐
depărtaţi complet depunerile şi uscaţi cablul motorului.

▶ Scoateţi inelul de susţinere de la motor, curăţaţi-l şi uscaţi-l.

▶ Îndepărtaţi dopul de la cuplajul motorului.

▶ Frecaţi motorul cu o lavetă uscată, de unică folosinţă şi îndepărtaţi
complet resturile.
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6.2.2 Curăţare exterioară automată

Indicaţie
Deteriorări şi coroziune, de ex. la lagăre, contacte şi mijloa‐
ce de iluminat.
În timpul curăţării în aparatul de dezinfecţie termică, protejaţi motorul îm‐
potriva pătrunderii agentului de curăţare în interior prin dopul de obturare.

 ATENŢIE
Curăţarea exterioară mecanică cu motorul conectat la ca‐
blul motorului.
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 ATENŢIE
Obturaţi cuplajul de la motor cu dop (Nr. mat. 2.000.0992).

Indicaţie
Scoateţi inelul de susţinere prin tragere şi curăţaţi-l separat în aparatul de
dezinfecţie termică.

Indicaţie
KaVo recomandă utilizarea coşurilor din sită cu punţi din silicon.
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KaVo recomandă dispozitivele de dezinfecţie termică conform EN ISO
15883-1, care sunt utilizate cu soluţii alcaline de curăţare cu o valoare a
pH-ului de max. 10 (de ex.Miele G 7781 / G 7881 – Validarea a fost reali‐
zată cu programul "VARIO-TD", soluţie de curăţare "neodisher® medi‐
clean", agent de neutralizare "neodisher® Z" şi agent de limpezire
"neodisher® mielclear" şi se referă exclusiv la
compatibilitatea materialelor cu produsele KaVo).
▶ După curăţarea mecanică, dezinfecţia şi răcirea motorului, scoateţi

din nou dopul de obturare şi deconectaţi motorul de la cablul motoru‐
lui.

▶ Pentru a împiedica afectarea produsului medical, asiguraţi-vă că pro‐
dusul medical KaVo este uscat la exterior şi în interior la finalul ciclu‐
lui.
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6.2.3 Curăţare interioară manuală
Neaplicabil.

Motorul şi cablul motorului nu conţin lumeni interni pentru tubul de medii de
la şi către instrumentul de transfer.

6.2.4 Curăţare interioară automată
Neaplicabil.

Motorul şi cablul motorului nu conţin lumeni interni pentru tubul de medii de
la şi către instrumentul de transfer.

6.3 Dezinfecţia
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 ATENŢIE
Erori de funcţionare prin utilizarea unei băi de dezinfecţie
sau a unui mijloc de dezinfecţie cu conţinut de clor.
Defecte ale produsului.
▶ Nu utilizaţi baie cu ultrasunete.

 ATENŢIE
Dezinfectaţi numai motorul conectat cu cablul motorului.
Dezinfecţia prin pulverizare poate duce la dispuncţionalităţi ale produsului.
▶ Nu efectuaţi dezinfectarea prin pulverizare.
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 ATENŢIE
Obturaţi cuplajul de la motor cu dop (Nr. mat. 2.000.0992).

 ATENŢIE
Nu utilizaţi agenţi de dezinfecţie cu conţinut de alcali sau
de clor.
Soluţia salină duce la coroziunea pieselor metalice.
▶ Îndepărtaţi imediat toate resturile.
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6.3.1 Dezinfecţie exterioară manuală
KaVo recomandă următoarele produse pe bază de compatibilitate a mate‐
rialelor. Eficacitatea microbiologică trebuie să fie asigurată de producătorul
agentului de dezinfecţie.

▪ Mikrozid AF de la firma Schülke & Mayr (lichid sau lavete)

▪ FD 322 de la firma Dürr

▪ CaviCide de la firma Metrex

Materiale auxiliare:

Lavete de unică folosinţă pentru ştergerea produsului medical.
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Indicaţie
Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale agentului de dezinfecţie.

Pulverizaţi agentul de dezinfecţie pe laveta de unică folosinţă, apoi ştergeţi
cu aceasta produsul medical (motorul şi cablul motorului) şi lăsaţi să acţio‐
neze conform specificaţiilor producătorului agentului de dezinfecţie.

▶ Scoateţi inelul de susţinere de pe motor şi curăţaţi-l şi uscaţi-l.

Indicaţie
Nu aşezaţi motorul în baie cu agent de dezinfecţie!
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6.3.2 Dezinfecţie interioară manuală
Neaplicabil.

Motorul şi cablul motorului nu conţin lumeni interni pentru tubul de medii de
la şi către instrumentul de transfer.

6.3.3 Dezinfecţie automată exterioară şi interioară

Indicaţie
Deteriorări şi coroziune, de ex. la lagăre, contacte şi mijloa‐
ce de iluminat.
În timpul curăţării în aparatul de dezinfecţie termică, protejaţi motorul îm‐
potriva pătrunderii agentului de curăţare în interior prin dopul de obturare.
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 ATENŢIE
Curăţarea exterioară mecanică cu motorul conectat la ca‐
blul motorului.

 ATENŢIE
Obturaţi cuplajul de la motor cu dop (Nr. mat. 2.000.0992).

Indicaţie
Scoateţi inelul de susţinere prin tragere şi curăţaţi-l separat în aparatul de
dezinfecţie termică.
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Indicaţie
KaVo recomandă utilizarea coşurilor din sită cu punţi din silicon.

KaVo recomandă dispozitivele de dezinfecţie termică conform EN ISO
15883-1, care sunt utilizate cu soluţii alcaline de curăţare cu o valoare a
pH-ului de max. 10 (de ex.Miele G 7781 / G 7881 – Validarea a fost reali‐
zată cu programul "VARIO-TD", soluţie de curăţare "neodisher® medi‐
clean", agent de neutralizare "neodisher® Z" şi agent de limpezire
"neodisher® mielclear" şi se referă exclusiv la
compatibilitatea materialelor cu produsele KaVo).
▶ După curăţarea mecanică, dezinfecţia şi răcirea motorului, scoateţi

din nou dopul de obturare şi deconectaţi motorul de la cablul motoru‐
lui.
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▶ Pentru a împiedica afectarea produsului medical, asiguraţi-vă că pro‐
dusul medical KaVo este uscat la exterior şi în interior la finalul ciclu‐
lui.

6.4 Uscarea
Uscare manuală
Dacă după curăţare, respectiv dezinfecţie mai există umiditate reziduală,
atunci uscaţi prin frecare cu o lavetă moale din bumbac de unică folosinţă
sau uscaţi la aerul din încăpere.

Uscare mecanică
În mod obişnuit procedura de uscare face parte din programul de curăţare
a dispozitivului de dezinfecţie termică.

▶ Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale dispozitivului de dezinfecţie
termică.
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6.5 Mijloace şi sisteme de mentenanţă - Întreţinere

Indicaţie
Locurile lagărului motorului INTRA LUX S600 LED sunt prevăzute cu o lu‐
brifiere pe viaţă, de calitate superioară.

Indicaţie
Agentul de îngrijire în cantitate excesivă, care iese pe la piesa de mână
dreaptă sau contraunghi (ulei, agent de curăţare şi de dezinfecţie) poate
pătrunde în motor şi îi poate influenţa funcţionarea. De aceea, îngrijiţi toa‐
te piesele de mână drepte şi contraunghi numai conform indicaţiilor de în‐
grijire, care sunt anexate instrumentelor.
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6.6 Ambalajul

Indicaţie
Ambalajul în condiţii sterile trebuie să îndeplinească normele valabile pri‐
vind calitatea şi utilizarea şi să fie destinat procedurilor de sterilizare!

Indicaţie
Dacă există posibilitatea ca lichide şi particule potenţial infecţioase să se
depună pe produse, se recomandă acoperirea şi protejarea acestor zone
prin produse sterile de unică folosinţă.

▶ Montaţi inelul de susţinere printr-o mişcare de rotaţie pe bilele de fi‐
xare de la motor.
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▶ Deconectaţi motorul de la cablul motorului.

▶ Introduceţi un singur produs medical într-un ambalaj steril.

6.7 Sterilizarea
Sterilizare prin căldură umedă conform ISO 17665-1 într-un
sterilizator cu aburi (autoclavă)

 ATENŢIE
Daune ale produsului ca urmare a sterilizării incorecte.
Deteriorarea produsului steril.
▶ Fără sterilizare cu aer cald, fără sterilizare chimică la rece, nu steriliza‐

ţi cu oxid de etilenă!
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 ATENŢIE
Coroziunea contactelor prin umiditate.
Daune la nivelul produsului.
▶ Imediat după ciclul de sterilizare scoateţi produsul din

sterilizatorul cu abur !
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Indicaţie
Pentru problematica tratamentului pacientului la care există o suspiciune/
indicaţie a unei boli infecţioase, critice, se face trimitere către respectarea
măsurilor de igienă din publicaţiile şi rapoartele de specialitate referitoare
la acestea. Atunci când este posibil, trebuie să se utilizeze produse adec‐
vate de unică folosinţă pentru evitarea unei transmiteri a agenţilor patoge‐
ni critici. Priveşte protecţia utilizatorului, a pacienţilor şi a tuturor persoane‐
lor implicate într-o intervenţie.
Toate materialele clasificate ca fiind contaminate din domeniul medical
stomatologic se vor curăţa şi steriliza folosind procedurile adecvate şi se
vor marca suficient.

Produsele medicale KaVo care sunt autorizate pentru sterilizare, au o re‐
zistenţă la temperatură de până la max. 138 ℃ (280,4 °F).
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▪ Autoclavă cu vid preliminar fracţionat triplu:

- min. 3 minute la 134 °C -1 °C/+4 °C (273 °F -1.,6 °F/+7,4 °F)

– Timp de uscare: 20 min.
▪ Autoclavă cu proces gravitaţional

- min. 10 minute la 134 °C -1 °C/+4 °C (273 °F -1,6 °F/+7,4 °F)

– Timp de uscare: 30 min.

Indicaţie
Motorul pentru chirurgie KaVo rezistă şi condiţiilor de sterilizare cu 134 oC
(273 oF)/18 minute timp de rezistenţă.

Fiţi atenţi să nu apară umezeala.
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Indicaţie
Înainte de o nouă utilizare, lăsaţi motorul să se răcească la temperatura
camerei.

6.8 Depozitarea
Produsele preparate trebuie să fie depozitate protejate împotriva prafului
într-un spaţiu uscat, ferit de lumina soarelui şi rece, pe cât posibil ferit de
bacterii.

Indicaţie
Respectaţi termenul de valabilitate al produselor sterile.
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7 Materiale auxiliare
Livrabil prin comerţul de specialitate stomatologic.

Text scurt material Nr. mat.
Lampă cu LED Mini KaVo 1.007.8474
Dop de obturare pentru procesare
mecanică

2.000.0992

Inel de etanşare 0.200.6120
Inel de etanşare 1.003.5822
Bilă 1.009.2434
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8 Prevederi privind garanţia
Pentru acest produs medical KaVo sunt valabile următoare‐
lecondiţii de garanţie:

KaVo garantează clientului final funcţionarea corectă, fără defecte de ma‐
terial sau erori la prelucrare pe o durată de 12 luni de la data facturării, în
următoarele condiţii:

În cazul reclamaţiilor justificate, KaVo oferă garanţie prin reparaţie sau li‐
vrare de piese de schimb în regim gratuit. Alte pretenţii, indiferent de na‐
tură, în special daune-interese, sunt excluse. În cazul întârzierii, neglijenţei
sau premeditării grosolane, acest lucru este valabil în măsura în care nu
contravine reglementărilor legale.

KaVo nu este responsabilă pentru defecte şi urmările acestora, dacă aces‐
tea s-au produs sau se pot produce prin uzură normală, operare deficitară,
curăţare, întreţinere sau mentenanţă deficitară, nerespectarea instrucţiuni‐
lor de operare sau racordare, calcifiere sau coroziune, murdărie în sistemul
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de alimentare cu aer şi apă, precum şi alte influenţe chimice sau electrice,
ce sunt neobişnuite sau nepermise conform instrucţiunilor KaVo de utiliza‐
re şi conform altor prevederi ale producătorului. Garanţia nu cuprinde în
general lămpile, ghidurile de lumină din sticlă şi fibră de sticlă, piesele din
sticlă, elementele de cauciuc şi rezistenţa culorii materialelor sintetice.

Este exclusă orice obligaţie dacă defectele sau urmările acestora sunt cau‐
zate de intervenţia sau modificarea produsului de către client sau de către
terţi neautorizaţi de KaVo.

Drepturile la garanţie se aplică numai atunci când este prezentată îm‐
preună cu produsul o dovadă a achiziţionării sub forma unei copii a facturii
sau a foii de livrare. În cadrul acesteia trebuie să fie vizibile în mod evident
comerciantul, data achiziţionării, tipul aparatului şi seria.
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