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1 Instrucţiuni pentru utilizator
Stimate utilizator,
KaVo doreşte să vă mulţumească prin noul său produs de calitate. Astfel ca dumnea‐
voastră să puteţi lucra fără deranjamente, în mod eficient şi în siguranţă, vă rugăm să
respectaţi următoarele indicaţii.
© Copyright by KaVo Dental GmbH

Simboluri
A se vedea capitolul Siguranţă / Simbol de avertizare

Informaţii importante pentru utilizator şi tehnician

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

Grupa ţintă
Acest document se adresează atât medicului stomatolog, cât şi asistentului/asistentei
medical(e). Capitolul Punere în funcţiune se adreseazăîn plus tehnicianului de service.
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2 Siguranţă

2.1 Descrierea instrucţiunilor de siguranţă
Simbol de avertizare

Structură

 PERICOL
În introducere se descriu natura şi sursa pericolului.
Această secţiune prezintă ce consecinţe poate avea nerespectarea indicaţiilor.
▶ Etapa opţională conţine măsurile necesare pentru evitarea pericolelor.

Descrierea treptelor 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.

 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 directă vătămări
grave sau mortale.

2.2 Instrucţiuni de siguranţă

 AVERTIZARE
Punere în pericol a medicului stomatolog şi a pacientului.
În cazul apariţiei neregulilor la produs.
▶ Trebuie să întrerupeţi utilizarea şi să informaţi departamentul de asistenţă teh‐

nică.

 ATENŢIE
Pericol din cauza aerosolilor.
Infecţie din cauza aerosolilor.
▶ Nu lucraţi fără ochelari de protecţie, mască de protecţie (P 2), mănuşi de protec‐

ţie, îmbrăcăminte impermeabilă la particule şi protecţie pentru cap.
▶ KaVo recomandă să se lucreze cu cofferdam şi dispozitiv de aspiraţie.
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 ATENŢIE
Pericol de embolie gazoasă şi aerodermectazie.
Prin insuflarea sprayului în rănile deschise în sala de operaţii apare pericolul embolii‐
lor gazoase şi al aerodermectaziilor.
▶ Nu insuflaţi sprayul în rănile deschise în sala de operaţii!

 ATENŢIE
Uzură prematură şi erori de funcţionare cauzate de depozitarea necorespunzătoare
în timpul pauzelor mai îndelungate de utilizare.
Durata de viaţă redusă a produsului.
▶ Înainte de o pauză de utilizare mai îndelungată produsul medical trebuie curăţat,

îngrijit şi uscat conform instrucţiunilor.

 ATENŢIE
Verificarea tehnică din punct de vedere al siguranţei deoarece agenţii de curăţare şi
de dezinfecţie pot ataca carcasa din plastic.
Astfel pot rezulta fisuri şi alte deteriorări, care pot duce la o stare de pericol.
▶ De aceea, RONDOflex trebuie supus unei verificări tehnice de siguranţă o dată la

2 ani. Trimiteţi RONDOflex plus departamentului de asistenţă tehnică pentru cli‐
enţi KaVo Warthausen sau la un oficiu de verificare autorizat KaVo.

Indicaţie
Este permisă utilizarea RONDOflex plus la pacienţii cu boală cronică a căilor respi‐
ratorii.

Indicaţie
Depunerile fine de pulbere se îndepărtează cel mai simplu cu un dispozitiv de aspi‐
raţie. Ştergerea cu o lavetă poate duce uşor la zgârierea suprafeţelor sensibile. Eli‐
beraţi piesele sensibile la umezeală de resturile de praf, prin spălarea acestora sub
un jet de apă.

Pentru reparaţia şi întreţinerea produselor KaVo sunt recomandaţi:
▪ tehnicienii reprezentanţelor KaVo din întreaga lume

▪ tehnicierii instruiţi special de KaVo
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3 Descrierea produsului

RONDOflex plus 360 (Nr. mat. 1.002.2179)

3.1 Stabilirea scopului - Utilizarea conform destinaţiei

Stabilirea scopului:

Acest produs medical este
▪ este destinat numai pentru tratamentul stomatologic în domeniul stomatologiei,

orice utilizare neconformă cu destinaţia produsului sau orice modificare a produsu‐
lui nu este permisă şi poate duce la punerea în pericol.

• La RONDODflex plus este vorba de un sistem abraziv cu aer la care particulele de
oxid de aluminiu sunt accelerate într-un jet de aer la viteză înaltă, pentru a elimina
materialul de pe suprafaţa dintelui.

▪ un produs medical conform reglementărilor legale naţionale aplicabile.

Pentru următoarele indicaţii este prevăzut RONDOflex plus:
▪ Pregătirea sigilării fisurilor

▪ Deschiderea şi extinderea fisurilor

▪ Crearea unei retenţii micromecanice pentru restaurările adezive la smalţ şi la den‐
tină cu tehnica finală adezivă

▪ Prepararea defectelor mici cu carii

▪ Pregătirea suprafeţelor de lipire ale suportului

▪ Curăţarea şi îndepărtarea resturilor de adeziv din punţi, coroane, etc. (extra oral)

Utilizarea conform destinaţiei:

Conform acestor reglementări acest produs medical trebuie utilizat doar în scopurile
precizate de către utilizatori competenţi. În acest sens trebuie respectate:
▪ 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

Presiune de regim 3,2 - 6,0 bari (46 - 87 psi)

Presiunea apei 1,5 ± 0,1 bar (22 ± 1 psi)

Consum de aer 5 - 11 Nl/min în funcţie de tipul canulei

Cantitatea de apă 35 - 45 ml / min.
Se poate introduce pe toţi conectorii MULTIflex (LUX) / MULTIflex LED.

Indicaţie
Presiunea reglată la motorul turbinei se măreşte automat cu 20%, de ex. de la 2,8
la 3,2 bari (41 la 46 psi).

Indicaţie
 
Pentru a asigura o funcţionare ireproşabilă a instrumentului, presiunile recomandate
de producător ale unităţii de tratament se verifică în mod regulat de un tehnician de
service.

3.3 Condiţii de transport şi de depozitare

 ATENŢIE
Punere în pericol la punerea în funcţiune a produsului medical 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 tempe‐

ratură 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)

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
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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 necesi‐
tate.

 AVERTIZARE
Eliminaţi produsul în mod regulamentar.
Înainte de eliminare, produsul şi accesoriul trebuie pregătite în mod corespunzător,
respectiv trebuie sterilizate la nevoie.

4.1 Racordul la aparate

 ATENŢIE
Daune din cauza aerului de răcire murdar şi umed.
Aerul de răcire murdar şi umed conduce la disfuncţionalităţi.
▶ Asiguraţi un aer de răcire uscat, curat şi necontaminat conform EN ISO 7494-2.

4.2 Montarea conectorului MULTIflex (LUX) / MULTIflex LED

▶ Înşurubaţi conectorul MULTIflex (LUX) / MULTIflex LED pe furtunul turbinei şi
strângeţi ferm cu cheia.

4.3 Verificarea presiunilor

 ATENŢIE
Racord de aer comprimat la aparate.
Aerul comprimat murdar şi umed conduce la uzură.
▶ Se va asigura un aer de răcire uscat, curat şi necontaminat conform EN ISO

7494-2.

Pentru utilizarea RONDOflex este necesară o presiune de regim de minim 3,2 bari (46
psi).

▶ Introduceţi manometrul de test (nr. mat. 0.411.8731) între conectorul MULTIflex
(LUX) / MULTIflex LED şi RONDOflex şi verificaţi următoarele presiuni:

ð - Aer forţat: 3,2 - 6,0 bari (46 - 87 psi)
ð - Apă: 1,5 ± 0,1 bar (22 ± 1 psi)

4.4 Verificarea inelelor de etanşare

 ATENŢIE
Inele de etanşare lipsă sau deteriorate.
Defecţiuni funcţionale şi uzură prematură.
▶ Asiguraţi-vă că toate inelele de etanşare de la nivelul conectorului sunt disponibile

şi că nu sunt deteriorate.

Număr de inele de etanşare disponibile: 5
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5 Utilizarea

5.1 Introducerea produsului medical

Indicaţie
Verificaţi poziţia sigură a RONDOflex plus pe conectorul MULTIflex LUX /
MULTIFLEX LED, trăgând de acesta.

▶ Scoateţi cu precizie RONDOflex plus din conectorul MULTIflex (LUX)/ MULTIflex
LED şi împingeţi spre partea posterioară până la producerea zgomotului de fixa‐
re.

5.2 Scoaterea produsului medical
▶ Ţineţi conectorul MULTIflex (LUX) / MULTIflex LED în mod ferm şi îndepărtaţi

RONDOflex plus prin răsucire uşoară, trăgând spre faţă.

5.3 Umplerea recipientului de pulbere
▶ Deşurubaţi recipientul de pulbere cu rotaţie la stânga, contra direcţiei săgeţii.

▶ Umpleţi recipientul de pulbere până la jumătate cu pulbere RONDOflex (20 g).

▶ Înşurubaţi recipientul de pulbere vertical, cu rotaţie la dreapta în direcţia săgeţii şi
strângeţi ferm.

 ATENŢIE
Închideţi recipientul de pulbere dacă acesta nu este necesar.
Dacă recipientul de pulbere nu este necesar, închideţi-l cu dopul din cauciuc.
▶ Utilizaţi numai pulbere RONDOflex KaVo original.

Indicaţie
Respectaţi foaia cu date de siguranţă pentru pulberea RONDOflex 2013 de 50 µm
respectiv 27 µm! Aceasta poate fi vizualizată pe www.kavo.com, rubrica „Anexa cu
date de siguranţă“.

5.4 Montarea canulei
▶ Înainte de montarea canulei, curăţaţi orificiul suportului prin suflare cu aer compri‐

mat.

▶ Introduceţi canula în piesa de mână şi rotiţi cu cheia spre dreapta în sens contrar
direcţiei indicate de săgeată până la limită.
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 ATENŢIE
Marcajele trebuie să stea suprapuse, deoarece în caz contrar adaptorul se poate
desface.
O desfacere a adaptorului în timpul tratamentului poate duce la punerea în pericol
considerabilă a utilizatorului şi a pacientului.
▶ Înainte de orice tratament, trageţi de adaptor şi verificaţi fixarea fermă a acestuia.
▶ Înainte de orice tratament verificaţi starea ireproşabilă din punct de vedere tehnic

a adaptorului.

 

5.5 Scoaterea canulei
▶ Rotiţi canula cu cheia spre stânga până la limită în direcţia săgeţii şi scoateţi-o.

5.6 Instrucţiuni de utilizare
▶ Pentru exersarea cu RONDOflex plus, creaţi pe o oglindă de unică folosinţă o ca‐

vitate pentru a vă familiariza cu instrumentul.

Indicaţie
KaVo recomandă să utilizaţi oglinzi de unică folosinţă în timpul tratamentului.

Pentru a crea cavităţi
▶ Focalizaţi asupra unui singur punct.

▶ Îmbunătăţiţi puterea de îndepărtare prin jetul intermitent de pulbere.

▶ Respectaţi distanţa de lucru de 1 mm.

▶ Ţineţi jetul de pulbere perpendicular pe suprafaţa dintelui.

Pentru degroşarea suprafeţelor, de ex. pentru suprafeţe adezive a
suporturilor

▶ Lucraţi cu mişcări de periere.

▶ Respectaţi o distanţă de 1 mm.

▶ Ţineţi jetul de pulbere perpendicular pe suprafaţa dintelui.

Utilizarea în afara cavităţii bucale (utilizare extra orală)
Cu RONDOflex plus se poate lucra, de asemenea, în afara cavităţii bucale, de ex.
pentru a îndepărta resturile de adeziv de pe coroane.
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În cazul lucrului în afara cavităţii bucale, aveţi grijă să nu se formeze praf de pulbere
în jurul câmpului de lucru. Praful de pulbere poate influenţa funcţionarea în aparatele/
instrumentele aflate în imediata vecinătate.

▶ Acordaţi atenţie unei aspiraţii adecvate.

▶ Obiectele care ar putea intra în contact cu jetul de pulbere, protejaţi-le cu o la‐
vetă, pentru a împiedica deteriorările de suprafaţă.

 Dacă este cazul, îndepărtaţi obiectele sensibile la praf din mediul vizat.
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6 Remedierea erorilor
Posibile erori în utilizare:

▪ Distanţa faţă de suprafaţa dintelui este prea mare

▪ Lucrul de periere cu vârful la prepararea cavităţilor

▪ Leziuni cariate prea mari, deoarece energia cinetică a particulelor de pulbere este
anihilată prin materialul moale al cariei

▪ Prea puţină pulbere în recipient (cel puţin 20 % plin)

▪ Presiune de regim prea mică
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7 Metode de pregătire conform ISO 17664

7.1 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.

▶ Îndepărtaţi imediat resturile de ciment, componente sau sânge.

▶ Curăţaţi produsul medical de preferinţă imediat după utilizare.

▶ Produsul medical se transportă uscat pentru pregătire.

▶ Nu introduceţi în soluţii sau altele asemănătoare.

▶ Îndepărtaţi inserţia de pe produsul medical.

7.2 Curăţarea

 ATENŢIE
Erori de funcţionare prin curăţarea într-un aparat cu ultrasunete.
Defecte ale produsului.
▶ Curăţaţi doar în dispozitivul termic de dezinfecţie sau manual!

 ATENŢIE
Erori de funcţionare prin curăţarea cu uleiuri sau spray de mentenanţă.
Defect la produs.
▶ Nu îngrijiţi produsul medical cu uleiuri sau spray de mentenanţă.

7.2.1 Curăţare exterioară manuală
Accesorii necesare:

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

▪ Perie, de exemplu perie de dinţi semidură
▶ Curăţaţi cu o perie sub apă potabilă curgătoare.

7.2.2 Curăţare exterioară automată

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 realizată cu programul "VARIO-TD", so‐
luţie de curăţare "neodisher® mediclean", agent de neutralizare "neodisher® Z" şi
agent de limpezire "neodisher® mielclear" şi se referă exclusiv la
compatibilitatea materialelor cu produsele KaVo).
▶ Setările programului şi agenţii de curăţare şi dezinfecţie care trebuie utilizaţi sunt

menţionaţi în instrucţiunile de utilizare ale dispozitivului de dezinfecţie termică
(respectaţi valoarea pH-ului de max. 10).

▶ Pentru a împiedica afectarea produsului medical, asiguraţi-vă că produsul medi‐
cal este uscat la exterior şi în interior la finalul ciclului.
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7.2.3 Curăţare interioară manuală

Indicaţie
Scoateţi canula înainte de curăţarea interioară manuală!

Posibilă numai cu KaVo CLEANspray şi KaVo DRYspray.
▶ Acoperiţi produsul medical cu pungile Cleanpac KaVo şi aşezaţi pe adaptorul co‐

respunzător de îngrijire. Acţionaţi tasta de pulverizare de trei ori, timp de câte 2
secunde. Scoateţi produsul medical de la accesoriul de pulverizare şi lăsaţi solu‐
ţia de curăţare să acţioneze un minut.

▶ După aceea, pulverizaţi cu KaVo DRYspray timp de 3 - 5 secunde.

A se vedea şi:
2 Instrucţiuni de utilizare KaVo CLEANspray / KaVo DRYspray

Indicaţie
KaVo CLEANspray şi KaVo DRYspray pentru curăţarea manuală interioară pot fi li‐
vrate numai în următoarele ţări:
Germania, Austria, Elveţia, Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Luxemburg, Belgia,
Olanda, Marea Britanie, Danemarca, Suedia, Finlanda şi Norvegia.
În alte ţări se poate realiza numai cu curăţare interioară mecanică cu dispozitive de
dezinfecţie termică conform EN ISO 15883-1.

7.2.4 Curăţare interioară automată

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 realizată cu programul "VARIO-TD", so‐
luţie de curăţare "neodisher® mediclean", agent de neutralizare "neodisher® Z" şi
agent de limpezire "neodisher® mielclear" şi se referă exclusiv la
compatibilitatea materialelor cu produsele KaVo).
▶ Setările programului şi agenţii de curăţare şi dezinfecţie care trebuie utilizaţi sunt

menţionaţi în instrucţiunile de utilizare ale dispozitivului de dezinfecţie termică
(respectaţi valoarea pH-ului de max. 10).

▶ Pentru a împiedica afectarea produsului medical, asiguraţi-vă că produsul medi‐
cal este uscat la exterior şi în interior la finalul ciclului.

7.2.5 Curăţarea canulei
▶ Scoateţi canula.

▶ Împingeţi acul duzei în canulă rotind din faţă şi apoi din spate.

▶ Scoateţi acul duzei şi purjaţi canula cu aer comprimat.

sau
▶ Scoateţi canula şi spălaţi interiorul cu apă potabilă.
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7.3 Dezinfecţia

 ATENŢIE
Erori de funcţionare prin utilizarea unei băi de dezinfecţie sau a unui mijloc de dezin‐
fecţie cu conţinut de clor.
Defecte ale produsului.
▶ Dezinfectaţi doar în dispozitivul termic de dezinfecţie sau manual!

7.3.1 Dezinfecţie exterioară manuală
KaVo recomandă următoarele produse pe bază de compatibilitate a materialelor. Efi‐
cacitatea microbiologică trebuie să fie asigurată de producătorul agentului de dezin‐
fecţie.
▪ Mikrozid AF de la firma Schülke & Mayr (lichid sau lavete)

▪ FD 322 de la firma Dürr

▪ CaviCide de la firma Metrex

Materiale auxiliare:
▪ Lavete pentru ştergerea produsului medical.
▶ Aplicaţi agentul de dezinfecţie pe o lavetă, apoi ştergeţi produsul medical cu

aceasta şi lăsaţi să acţioneze conform instrucţiunilor producătorului agentului de
dezinfecţie.

▶ Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale agentului de dezinfecţie.

7.3.2 Dezinfecţie interioară manuală
Eficacitatea dezinfecţiei manuale interioare trebuie să fie indicată de producătorul
agentului de dezinfecţie. Pentru produsele KaVo, trebuie utilizaţi numai agenţi de de‐
zinfecţie, care sunt aprobaţi de KaVo referitor la compatibilitatea materialelor (de ex.
WL-cid / firma ALPRO).

▶ Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale agentului de dezinfecţie.

7.3.3 Dezinfecţie automată exterioară şi interioară

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 realizată cu programul "VARIO-TD", so‐
luţie de curăţare "neodisher® mediclean", agent de neutralizare "neodisher® Z" şi
agent de limpezire "neodisher® mielclear" şi se referă exclusiv la
compatibilitatea materialelor cu produsele KaVo).
▶ Setările programului şi agenţii de curăţare şi dezinfecţie care trebuie utilizaţi sunt

menţionaţi în instrucţiunile de utilizare ale dispozitivului de dezinfecţie termică
(respectaţi valoarea pH-ului de max. 10).

▶ Pentru a împiedica afectarea produsului medical, asiguraţi-vă că produsul medi‐
cal este uscat la exterior şi în interior la finalul ciclului.
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Uscare manuală
▶ Suflaţi spre exterior şi în interior aer comprimat, până când nu mai este vizibilă

nicio picătură de apă.

Uscare mecanică
În mod obişnuit procedura de uscare face parte din programul de dezinfectare a dis‐
pozitivului de dezinfecţie termică.

▶ Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale dispozitivului de dezinfecţie termică.

7.5 Mijloace şi sisteme de mentenanţă - Întreţinere

 ATENŢIE
Mentenanţă defectuoasă a produsului.
Aceasta poate duce la deteriorări şi la disfuncţionalitate.
▶ Înainte de orice dezinfecţie termică sau sterilizare, desfaceţi recipientul de pulbe‐

re, goliţi-l şi dezinfectaţi-l termic sau sterilizaţi-l cu piesa de mână.
▶ De asemenea, curăţaţi RONDOflex plus de resturi de pulbere, în special canula,

tuburile şi duza de pulbere.

7.6 Ambalajul

Indicaţie
Punga de sterilizare trebuie să fie suficient de mare pentru instrument, astfel încât
ambalajul să nu fie întins.
Ambalajul în condiţii sterile trebuie să îndeplinească normele valabile privind calita‐
tea şi utilizarea şi să fie destinat procedurilor de sterilizare!

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

7.7 Sterilizarea

Sterilizarea în sterilizatorul cu abur (autoclavă) conform EN 13060 / ISO
17665-1

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

Produsul medical KaVo are o rezistenţă la temperaturi de până la maxim 138℃
(280.4°F).

Din următoarele proceduri de sterilizare, se poate selecta o procedură adecvată (în
funcţie de autoclava existentă):
▪ Autoclavă cu vid preliminar triplu:

- cel puţin 3 minute la 134 °C -1 °C/ +4 °C (273 °F -1,6 °F/ +7,4 °F)
▪ Autoclavă cu proces gravitaţional:

- cel puţin 10 minute la 134 °C -1 °C/ +4 °C (273 °F -1.6 °F/ +7.4 °F)
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▶ Utilizaţi conform instrucţiunilor de utilizare ale producătorului.

7.8 Depozitarea
▶ Depozitaţi produsele preparate protejate împotriva prafului într-un spaţiu uscat,

ferit de lumina soarelui şi rece, pe cât posibil ferit de bacterii.

▶ Respectaţi termenul de valabilitate al produselor sterile.
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8 Materiale auxiliare

1 set constă din
Livrabil prin comerţul de specialitate stomatologic.

Denumire Nr. mat.
Canulă 110o - 0,64 mm 1.002.6251
Canulă 110o - 0,46 mm 1.002.9176
Cheie 1.002.6250
Recipient de pulbere 27μm 1.003.1235
Dop din cauciuc 1.000.2678
Pulbere 27μm 1000g 1.000.5957
Pulbere 50μm 1000g 1.000.5956
Burghiu de curăţare 1.001.3602
Ţeavă duză 1.002.9920

Alte materiale auxiliare
Denumire Nr. mat.
Canulă 90o - 0,46 mm 1.002.9182
Canulă 90o - 0,64 mm 1.002.9179
Inel de etanşare canulă 0.200.6019
Recipient de pulbere 50μm 1.003.1236
Garnitură pentru recipient 0.573.6072
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9 Prevederi privind garanţia
Pentru acest produs medical KaVo sunt valabile următoarelecondiţii de garanţie:
KaVo garantează clientului final funcţionarea corectă, fără defecte de material 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 livrare de piese
de schimb în regim gratuit. Alte pretenţii, indiferent de natură, în special daune-intere‐
se, 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 acestea s-au
produs sau se pot produce prin uzură normală, operare deficitară, curăţare, întreţinere
sau mentenanţă deficitară, nerespectarea instrucţiunilor de operare sau racordare,
calcifiere sau coroziune, murdărie în sistemul de alimentare cu aer şi apă, precum şi
alte influenţe chimice sau electrice, ce sunt neobişnuite sau nepermise conform in‐
strucţiunilor KaVo de utilizare 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 cauzate de in‐
tervenţia sau modificarea produsului de către client sau de către terţi neautorizaţi de
KaVo.
Drepturile la garanţie se aplică numai atunci când este prezentată împreună cu produ‐
sul o dovadă a achiziţionării sub forma unei copii a facturii sau a foii de livrare. În ca‐
drul acesteia trebuie să fie vizibile în mod evident comerciantul, data achiziţionării, ti‐
pul aparatului şi seria.
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