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Saugaus naudojimo taisyklės
(BŪTINA PERSKAITYTI PRIEŠ PIRMĄ KARTĄ NAUDOJANT)

QuickSleeper® yra elektroninė dantų nejautros sistema, skirta atlikti vietines injekcijas prieš gydymą ar gydymo metu. Šis
prietaisas yra alternatyva įprastam švirkštui. Naudotojas turi laikytis įprastų atsargumo priemonių, kad kiekviena nejautra
būtų sėkminga.

BENDROS REKOMENDACIJOS
· Mobilius telefonus laikykite mažiausiai 1,5 m atstumu nuo
valdymo dėžutės, pedalo ir maitinimo bloko, nes tai gali
trikdyti bevielį QuickSleeper ryšį.
· QuickSleeper gali naudoti tik patyręs specialistas.
· Nejautros procedūra reikalauja nuolatinės priežiūros
specialisto, kuris bet kada gali nutraukti injekciją.
· QuickSleeper laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
· Nelaikykite prietaiso ant tiesioginių saulės spindulių, šalia
šildymo radiatoriaus ar oro kondicionieriaus.
· Saugokite prietaisą nuo vandens ir cheminių medžiagų.
· Numatykite galimybę atjungti prietaisą iš tinklo.
· Dirbdami su QuickSleeper visada naudokite vienkartines
pirštines.
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ELEKTROS SAUGA
· Prietaisas turi būti pajungtas prie vienfazės kintamosios
srovės tinklo.
· Elektros tinklo įtampa turi atitikti nurodytai ant valdymo
dėžutės.
· Elektros instaliacija turi turėti saugiklį.
· Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite maitinimo laidą ir
kištuką.
· Netraukite už laido, norėdami ištraukti kištuką iš lizdo.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
ANESTETIKAS
·N
 audokite tik 1,7 arba 1,8 ml stiklines anestetiko karpules
su plastikine apsauga nuo dūžio.
· Vadovaukitės anestetiko gamintojo rekomendacijomis dėl
nejautrai pasiekti reikalingo kiekio.
SAUGUMAS
·D
 ėl saugumo neprisukinėkite ir neatsukinėkite adatos prie
pat paciento ir apsaugokite jį apsauginiais akiniais.
UŽTERŠIMAS
· Vengiant mikrobų pernešimo, kiekvieną
QuickSleeper adatą, karpulę ir kitus priedus
panaudokite tik tam pačiam pacientui.
·A
 datų ir anestetiko karpulių nenaudokite pakartotinai,
o panaudotas sunaikinkite pagal medicininių atliekų
tvarkymo taisykles.
· J ei procedūros metu keičiate adatą arba anestetiko karpulę,
visada pakeiskite ir sterilų konteinerį.
·N
 epalikite adatos be dangtelio. Naudokite adatos dangtelio
lizdą antgalio laikiklyje (8 psl.).
DEZINFEKCIJA
· K onteineris turi būti dezinfekuotas ir sterilizuotas prieš
kiekvieną nejautrą (17 psl.).
·A
 ntgalis ir jo laikiklis turi būti dezinfekuoti po kiekvieno
paciento.

SAUGUMO LYGIAI:
· Antgalis ir valdymo dėžutės laidai: labai žemo saugumo
įtampa (24V).

ADATOS LŪŽIS
· Adata gali lūžti netinkamai atliekant procedūrą.
Galimos priežastys nurodytos 21 psl.

ĮSPĖJIMAI
Negalima ardyti prietaiso be gamintojo sutikimo. Bet kokį
remontą gali atlikti tik gamintojas Dental Hi Tec ar jo įgaliotas
atstovas. Kontrolė ir prietaiso patikrinimas turi būti atliekamas
norint įsitikinti, ar prietaisas veikia tinkamai.
Specialistas yra atsakingas, jei naudoja QuickSleeper su kita
įranga.
KONTRAINDIKACIJOS
Iki šiol kontraindikacijos nežinomos.

Gerbiamas (-a) naudotojau (-a),
Su QuickSleeper Jūs galėsite efektyviai ir patogiai atlikti visų tipų nejautrą
(intrakaulinę*, intraligamentinę, intraseptalinę, infiltracinę, laidinę).
Kad išvengtumėte neteisingo prietaiso panaudojimo, kuris gali sukelti
žalą Jūsų pacientui, perskaitykite šį naudotojo vadovą prieš pirmą
kartą naudodami QuickSleeper.

* Intrakaulinė nejautra gali būti osteocentrinė arba transkortikalinė
(Tikslesnės informacijos ieškokite klinikiniame vadove)

Turinys
Nuoseklus įdiegimas sėkmingam naudojimui
Saugumo taisyklės
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Priedai

Įvaldykite prietaisą prieš pirmą kartą atliekant osteocentrinę ar
transkortikalinę nejautrą. Atlikite Jums įprastas nejautros procedūras
su QuickSleeper.
· Naudodami antgalį, visada turėkite atramos tašką rankai ir
patogią padėtį.
· Prieš atlikdami intrakaulinę nejautrą, išbandykite prietaisą
visiškai beskausmei fiksuotos gleivinės nejautrai, infiltracijai,

Techninės problemos ir jų sprendimas

19-24

Kita informacija

25-27

intraligamentinei nejautrai ir, esant reikalui, panaudokite adatos rotaciją.
Pirmą kartą osteocentrinę arba transkortikalinę nejautrą atlikite esant
nesudėtingai situacijai zonoje, kur yra geras matomumas ir patogus
priėjimas.
Pagalbinę informaciją rasite užsiregistravę internete
www.mydentalhitec.com.
Linkime sėmingo darbo su QuickSleeper.

Pristatymas
QuickSleeper5 funkcijos
„Prisukimo“ mygtukas
(laikyti nuspaudus)

„Atsukimo“ mygtukas
(laikyti nuspaudus)

„Grįžimo“ mygtukas
(paspausti trumpai)

Rotacinio arba plastikinio konteinerio
prisukimo lizdas

Pasirinktas injekcijos rėžimas

3 informaciniai injekcijos tūrio ir greičio langeliai
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Įsiurbimas
(laikyti nuspaudus)

Adatos rotacija
(laikyti nuspaudus)

i

Injekcijos rėžimo pasirinkimas :
lėta/intrakaulinė/greita
(paspausti trumpai)

Injekcija
(laikyti nuspaudus)

Informacija apie bevielį padelą, veikiantį be baterijų
Visi pedalo mygtukai veikia „viskas arba nieko“ principu.
Bevielis ryšys su pedalu yra labai patikimas, tačiau kaip ir bet kurį radijo ryšio sistema gali būti sutrikdyta išorinių faktorių: metalinių
baldų, radijo bangas skleidžiančių ar elektronikos prietaisų (mobiliųjų telefonų, kompiuterių ir pan.). Rekomenduojame atidžiai
numatyti valdymo dėžutės ir pedalo vietą, kad jų veikimo netrikdytų išoriniai veiksniai.
Pedalas neturi baterijų, o sistemai veikti reikalinga energija atsiranda pedalo klavišus paspaudus koja. Dėl šios priežasties pedalo
klavišų paspaudimai ir atleidimai turi būti trumpi ir tikslūs. Lėti ir nepilni paspaudimai gali nesukurti pakankamai energijos signalui
perduoti į valdymo dėžutę.
Jei atleidus pedalą niekas nepasikeičia (tęsiasi injekcija arba adatos rotacija), pakartotinai paspauskite ir atleiskite tą patį klavišą
ir injekcija sustos. Specialistas privalo nuolat kontroliuoti situaciją ir ištraukti antgalį iš paciento burnos, įvykus bet kokiam
nesklandumui.

Pristatymas
Valdymo dėžutės aprašymas

Srovės indikatorius

24 V elektros lizdas

Aptarnavimo lizdas
(tik serviso specialistui)

Aptarnavimo lizdai
(tik serviso specialistui)

Injekcijos
pasirinkimas

Antgalio lizdas

24 V elektros kabelis
su kištuku
(SE M0143_xx)

Aptarnavimo
lizdas

Valdymo dėžutės
fiksatoriai
(SA0226)

QuickSleeper5 priedai
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Lūpos apsauga, sauganti pacientą nuo
sužeidimo, sukantis adatai.

Permatomas
konteineris

Antgalio lizdas

Adatos kamštelio lizdas
Rotacinis konteineris
(kodas SA5500)
Nejautrai su adatos rotacija
(osteocentrinė, transkortikalinė,
intraligamentinė)

Plastikinis konteineris
(kodas SA5600)
Nejautrai be adatos rotacijos
(infiltracinė, laidinė, gomurinė)

DHT adatos
3 dydžiai
Ø 0.30 (30G) - 9 mm
Ø 0.30 (30G) - 16 mm
Ø 0.40 (27G) - 16 mm

Antgalio laikiklis
(kodas SA5610)

Rotacinio konteinerio tepalas
(kodas SA5640)

DHT adatos
DHT adatos turi specialiai sukurtą briauną, užtikrinančią lengvą kaulo perforaciją.
Specifinė DHT adatų briauna, skirtingai negu standartinių adatų, yra panaši į skalpelio. Tai
suteikia privalumus:
- DHT adata audinius įpjauna, bet neįplėšia, todėl visiškai nejaučiamas skausmas, duriant į
gleivinę.
- Šios adatos taip pat rečiau užsikemša, lyginant su standartinėmis. Jos turi padėties
indikatorių, leidžiantį teisingai laikyti adatą, atliekant nejautrą.

- Pasirinkite tinkamą adatos tipą pagal atliekamą nejautros rūšį. Tai padidins procedūros efektyvumą ir
išvengsite adatos lūžio.
- Nenaudokite rotacijai ilgesnių nei 16 mm adatų.
- Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite rekomendacijas ant adatų dėžutės ir perskaitykite atsargumo taisykles
(2 ir 21 psl.).
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Adatos dydis:
Indikatoriaus spalva:
Osteocentrinė suaugę

Ø 0.30 (30G) - 16 mm
Balta

Ø 0.30 (30G) - 9 mm
Žalia

Ø 0.40 (27G) - 16 mm
Geltona

X		
X (1)

Osteocentrinė vaikai		

X

Transkortikalinė			
X
Infiltracinė (nefiksuota gleivinė)

X

Infiltracinė (fiksuota gleivinė)

X

X

Intraseptalinė		
X
Intraligamentinė		
X
Gomurinė

X

(1) Rekomenduojama naudoti, kai yra didesnio tankio kaulas ir pakankamai didelė pertvara

X

X

Instaliavimas

Instaliuokite QuickSleeper
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Instaliavimas
1. Įstatykite pedalo lanką
1
1

2

3

1
2

2
OK

Nelaikykite pedalo po paciento kėde, kai ją nuleidžiate, nes galite sugadinti ir pedalą, ir kėdę!

2. Pritvirtinkite antgalio laikiklį
QuickSleeper5 naudosite visiems nejautros būdams. Todėl antaglis turi būti lengvai pasiekiamas, kaip kad turbinos ir mikromotoras.
Laikiklį galima pritvirtinti iš bet kurios pusės ant vertikalaus paviršiaus.
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Laikiklio tvirtinimas
1

2

3

1
min.

4

5

+ 24 val.

Siekiant išvengti mikrobinio užteršimo, visada naudokite adatos
kamštelio lizdą.
Kad atsitiktinai neįsidurtumėte, visada laikiklyje antgalį laikykite
su užkimštu adatos kamšteliu. Antgalio laikiklį dezinfekuokite
po kiekvieno paciento (vadovaukitės dezinfektanto gamintojo
rekomendacijomis).
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OK

Instaliavimas
3. Instaliuokite valdymo dėžutę
Naudojant lipnius fiksatorius, valdymo dėžutę galima pritvirtinti prie bet kokio lygaus paviršiaus, pvz., po instrumentų staleliu, ant
odontologinio įrenginio ar kitų baldų.
Tvirtinimo pavyzdžių galite rasti www.mydentalhitec.com.

Valdymo dėžutės pritvirtinimas
1

2

3

4

5

OK
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Valdymo dėžutės nuėmimas

+2val.

1

2

3

Norint nuimti valdymo
dėžutę, reikia palaukti bent
2 val. po pritvirtinimo, kad
sukietėtų fiksatorių klijai.

Bevielis ryšys tarp valdymo dėžutės ir pedalo
Siekiant užtikrinti patikimą bevielį ryšį, tarp valdymo dėžutės ir pedalo negali būti jokių metalinių daiktų
(kompiuterių, metalinių baldų ir pan.). Netvirtinkite valdymo dėžutės ant elektronikos prietaisų. Mobilius
telefonus laikykite bent už 1,5 metro nuo valdymo dėžutės, pedalo ir maitinimo laido.

Instaliavimas
4. Jungtys
1

2

3

5. QuickSleeper5 įjungimas, sustabdymas, išjungimas
ĮJUNGIMAS:
QuickSleeper5 įjungiamas paspaudus bet kurį pedalo klavišą ar antgalio mygtuką.
SUSTABDYMAS:
QuickSleeper5 automatiškai pereina į mažos įtampos (laukimo) rėžimą, atleidus pedalo klavišą.
IŠJUNGIMAS:
Išjunkite bendrą elektros tinklą arba ištraukite QuickSleeper5 maitinimo laidą iš rozetės. Nepalikite prietaiso įjungto į elektros
tinklą pabaigę darbą.
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Funkcijos

QuickSleeper funkcijos
Atlikdami intrakaulinę nejautrą su QuickSleeper, vadovaukitės nurodytomis taisyklėmis:
1 Adatos prisukimas ........................................................................................................................................................ p.12
2 Injekcijos rėžimo pasirinkimas .............................................................................................................................. p.13

3 Anestetiko injekcija (gleivinės nuskausminimas) ...................................................................................... p.13
4 Adatos rotacija (injekcija į kaulą) ......................................................................................................................... p.14
5 Anestetiko injekcija į kaulą ...................................................................................................................................... p.13
6 Pasirinkimas: adatos keitimas (kitos zonos nejautra arba adatos užsikimšimas)
ir anestetiko injekcija .................................................................................................................................................. p.12

7 Stūmoklio sugrįžimas ................................................................................................................................................. p.15
8 Adatos išardymas .......................................................................................................................................................... p.12
9 Valyvas, dezinfekavimas, sterilizavimas ............................................................................................................ p.17

Kitiems nejautros būdams, atitinkamai keiskite 2 - 6 žingsnius ............................................................... p.11
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Funkcijos
Adatos prisukimas prie rotacinio konteinerio
(osteocentrinė, transkortikalinė, intraligamentinė, intraseptalinė nejautra)

V Filmą rasite www.mydentalhitec.com
1

Įstatykite
karpulę

2

3

4

Adatos
kryptis

2
Suimkite
adatos
kamštelį

1
5

START (laikykite nuspaudę)

6

7

STOP

Užsukta gerai

”Pyp”

Esant galimybei naudokite karpules su plastikine apsauga nuo dūžio.
Pritaikyta 1,7 ml arba 1,8 ml karpulėms.
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Adatos atsukimas nuo rotacinio konteinerio
(osteocentrinė, transkortikalinė, intraligamentinė, intraseptalinė nejautra)

V Filmą rasite www.mydentalhitec.com
1

2

Suimkite
adatos
kamštelį

STOP

4

5

START (laikykite nuspaudę)

OK

”Pyp”

6

7
134°C

Žr. 17 ir 18 psl.

i

3

Taupant laiką, adatą galima atsukti kol antgalio stūmoklis grįžta į pradinę padėtį.
Jei adata užstrigo, atsargiai atsukite konteinerį ir po to atsukite adatą.
Esant reikalui, adatą prisukti ir atsukti galima ir rankiniu būdu (žr. 20 psl.).

Funkcijos
Injekcijos rėžimo pasirinkimas

V Filmą rasite www.mydentalhitec.com
Galima rinktis vieną iš trijų injekcijos rėžimų, geriausiai atitinkantį nejautros būdą. Injekcijos rėžimas
pasirenkamas spaudžiant dešinįjį pedalo klavišą.
Lo rėžimas (lėtas):
lėtas rėžimas tinka intraligamentinei, intraseptalinei ir gomurinei nejautraia arba ypač jautriems
pacientams.
Rotacija yra aktyvi.
Injekcijos greitis lėtas (žr. 1 grafiką).
Šis rėžimas turi injekcijos variantą su lėtesniu pagreitėjimu (punktyrinė linija), kurį galima pasirinkti
per valdymo dėžutę (žr. 16 psl.).
IO rėžimas (intrakaulinis):
injekcijos greitis pritaikytas intrakaulinei nejautrai – osteocentrinei arba transkortikalinei.
Rotacija yra aktyvi.
Anestetiko leidimo greitį šiuo rėžimu prietaisas parenka automatiškai pagal rotacinio pedalo klavišo
naudojimą.
Prieš naudojant rotacinį pedalo klavišą, QuickSleeper injekuoja lėtai, kad galima būtų be
skausmo atlikti fiksuotos gleivinės nejautrą (žr. 2 grafiką).
Nuspaudus rotacinį pedalo klavišą (kortikalinė penetracija), QuickSleeper injekuoja su
pagreitėjimu, optimaliu intrakaulinei nejautrai pasiekti (žr. 3 grafiką).
Šis rėžimas turi injekcijos variantą su staigesniu pagreitėjimu (punktyrinė linija), kurį galima pasirinkti
per valdymo dėžutę (žr. 16 psl.).
Jei norite atnaujinti lėtą injekcijos rėžimą, spauskite injekcijos rėžimo klavišą, kol pasirinksite IO
rėžimą.
Hi rėžimas (greitas):
greitas injekcijos rėžimas taikomas infiltracinei ir laidinei nejautrai.
Šiame rėžime adatos rotacija negalima.
Injekcijos greitis didelis (žr. 4 grafiką).
Šis rėžimas turi injekcijos variantą su lėtesniu pagreitėjimu (punktyrinė linija), kurį galima pasirinkti
per valdymo dėžutę (žr. 16 psl.).
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Injekcijos variantas

1

Lo rėžimas

Injekcijos variantas

2

IO rėžimas: injekcijos greitis prieš
nuspaudžiant rotacijos klavišą

Injekcijos variantas
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3

IO rėžimas: injekcijos greitis paspaudus
rotacijos klavišą

4

Injekcijos variantas

Injekcijos rėžimą galima keisti bet kuriuo metu
Hi rėžimas

Anestetiko injekcija

V Filmą rasite www.mydentalhitec.com
1

START (laikykite nuspaudę)

Stūmoklis
sugrįžta
automatiškai

Indikatoriaus judėjimas atitinka injekcijos greitį.

”Pyp”
”Pyp”
”Pyp”

”Pyp”
”Pyp”

”Pyp”

Garsiniai signalai yra tik orientaciniai, apie
suleisto anestetiko tūrį spręskite pagal
indikatoriaus vietą.

Jei indikatoriaus lemputė nejuda, nutraukite injekciją.
Reikalingą anestiko kiekį apskaičiuokite pagal jo gamintojo rekomendacijas.

STOP

2

Funkcijos
Adatos rotacija

V Filmą rasite www.mydentalhitec.com
1

START (laikykite nuspaudę)

2

STOP

3

”Pyp”

i

Adatos rotacija vyksta su pauzėmis, kurios leidžia matyti adatos įsmeigimo gylį ir neleidžia perkaisti.
Anestetikas injekuojamas visos rotacijos metu, kad adata neužsikimštų kaulo gabalėliais.

Jei pasigirsta pyptelėjimas arba rotacija sulėtėja:
Per smarkiai spaudžiate adatą ir dėl to pasunkėja perforacija. Sumažinkite adatos spaudimą į kaulą, kol prietaisas nustos pypsėti ir
rotacija vėl pagreitės.
Pypsėjimas nenustoja ir rotacija dar lėtėja:
Galimai užsikimšo adata.
Pakeiskite adatą, konteinerį ir anestetiko karpulę (psl. 12), ir vėl atlikite injekciją, kaip įmanoma mažiau spausdami adatą arba
pasirinkite kitą injekcijos vietą.
Rekomenduojamas rotacijų skaičius:
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- Osteocentrinei ir transkortikalinei nejautrai neviršykite 10 rotacijos ciklų*, kad išvengtumėte kaulo perkaitimo.
Viršijus 10 rotacijos ciklų, pasigirs pyptelėjimas po kiekvieno sekančio ciklo.
- Intraligamentinei nejautrai neviršykite 1 rotacijos ciklo* pasiekti reikiamam injekcijos gyliui.
Dėl saugumo adatos rotacija negalima Hi rėžime.

(*1 rotacijos ciklą sudaro adatos rotacija 1 sekundę ir po to einanti 1 sekundės pauzė)
Saugios perforacijos taisyklės:
1 Įsitikinkite, kad adata nesulinkusi, įjungus rotacijos rėžime ne burnoje.
2. Kad išvengtumėte minkštųjų audinių sužeidimo, pasiekite kaulo paviršių prieš paleisdami
rotaciją.
3. Turėkite tvirtą atramą rankai, kad nekeistumėte adatos kampo perforacijos metu.
4. Nenaudokite rotacijos ištraukiant adatą iš kaulo. Tai sumažins adatos lūžio riziką.

Osteocentrinė nejautra be rotacijos vaikams:
Vaikams osteocentrinę nejautrą dažnai galima atlikti be adatos rotacijos. Jei manote, kad pavyks
atlikti nejautrą be rotacijos, turite atlikti tokius veiksmus:
· Nuskausminkite fiksuotą gleivinę IO rėžimu.
· Aktyvuokite intrakaulinės injekcijos greitį, staiga paspaudę rotacinį klavišą. Greitis suaktyvės
iš karto pasigirdus pyptelėjimui. Nelaikykite nuspaudę rotacinio klavišo, kad nepradėtų rotuoti
adata.
· Tęskite injekciją į spongiozinį kaulą, naudodami rotaciją tik esant reikalui.
· Atlikite intrakaulinę injekciją (tūrio indikatorius mirksi greičiau, patvirtindamas intrakaulinės injekcijos rėžimą).

Funkcijos
Stūmoklio sugrąžinimas (baigus injekciją)

V Filmą rasite www.mydentalhitec.com
1

2

3
”Pyp”
OK

i

Stūmoklis sugrįžta automatiškai, kai suleidžiama visa anestetiko karpulė.

Adatos prisukimas ir atsukimas prie plastikinio konteinerio
(infiltracinė, laidinė, gomurinė)

Adatos rotacija ir prisukimas su mikrovarikliu prie plastikinio konteinerio negalima.

Prisukimas
1

2

3

4

5

OK

Atsukimas
1

2

3

4

5
134°C

Žr. 18 psl.
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Funkcijos
Aspiracija prieš užbaigiant injekciją (infiltracinė, laidinė)
1

2

START (laikykite nuspaudę)

3

STOP

4

”Pyp” ”Pyp”
= injekcijos
variantas

2a

”Pyp”
= standartinė
injekcija

2b

Suleisti nuo
1/8 iki 1/4

5

START (laikykite nuspaudę)
”Pyp”
”Pyp”

STOP

6

Patikrinkite,
ar anestetiko
karpulėje
nėra kraujo

MARCHE
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Injekcijos varianto keitimas

PASIRINKITE RĖŽIMĄ,
KURĮ NORITE KEISTI

1

injekcijos greičio aprašymas 13 psl.



Priežiūra

Turi būti supažindintas asmuo, atsakingas už sterilizaciją

Rotacinio konteinerio valyvas, dezinfekavimas, sterilizavimas
134°C
Procedūra prieš pirmą ir bet kurį sekantį naudojimą

1 PASIRINKIMAS:

2 PASIRINKIMAS

AUTOMATINIS VALYMAS

RANKINIS VALYMAS ULTRAGARSO VONELĖJE

Mirkymas. Pamerkite konteinerį į dezinfekavimo
tirpalą ir įjunkite ultragarsą 8 min.

Pamerkite konteinerį į demineralizuotą vandenį 2 min.
ir atsargiai valykite minkštu šepečiu.

Įdėkite konteinerį į plovimo įrenginį
(Dezinfekavimo fazė: 5 min. – 90°C)
Skalaukite demineralizuotame vandenyje* mažiausiai 20 min.
Patikrinkite, ar konteineryje nėra tepalo ar nešvarumų.
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Apipurkškite konteinerį demineralizuotu vandeniu.
Nusausinkite konteinerį neaustine šluoste (arba suspaustu oru).
* Nuvalykite dezinfekavimo priemonės likučius
tai padeda išvengti pagreitinto vidinio plastikinio karpulės laikiklio
susidėvėjimo autoklavuojant.
Demineralizuotas vanduo neleidžia susidaryti apnašoms,
trukdančioms rotacinio konteinerio veikimui.
Šiam susidėvėjimui netaikoma garantija.

SUTEPKITE PRIEŠ KIEKVIENĄ STERILIZACIJĄ (SUTEPIMO PROCEDŪRA APRAŠYTA SEKANČIAME LAPE)

Įdėkite konteinerį į sterilizavimo paketą, vadovaujantis EN 868-5.
Sterilizacija garais B klasė autoklavu su vakumu pagal EN 13060 normatyvą.
Sterilizacija ne mažiau 18 min. 134°C temperatūroje.
Patikrinkite, ar konteineris sausas ir sterilus

Sterilius daiktus laikykite sausoje ir švarioje vietoje.

* Laikykitės jūsų šalyje taikomų reikalavimų.
Dokumento kopiją rasite www.mydentalhitec.com

QuickSleeper priežiūra

Patikrinkite, ar konteineryje nėra tepalo ar nešvarumų.

Priežiūra
Rotacinio konteinerio sutepimas
1

2

3

1

4

2
x1

Nepakankamai suteptas konteineris gali garsiau veikti rotacijos metu ir greičiau susidėvėti. Tokiam
susidėvėjimui netaikoma garantija.
Tepimo priemonės aprašymas 27 psl.

Plastikinio konteinerio valyvas, dezinfekavimas, sterilizavimas
134°C
Mirkymas. Pamerkite konteinerį į dezinfekavimo tirpalą ir įjunkite ultragarsą 8 min.

Pamerkite konteinerį į demineralizuotą vandenį 2 min. ir atsargiai valykite minkštu šepečiu.
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Skalaukite demineralizuotame vandenyje* mažiausiai 20 min.
Patikrinkite, ar konteineryje nėra tepalo ar nešvarumų.
Apipurkškite konteinerį demineralizuotu vandeniu.
Nusausinkite konteinerį neaustine šluoste (arba suspaustu oru).

Įdėkite konteinerį į sterilizavimo paketą, vadovaujantis EN 868-5.
Sterilizacija garais B klasė autoklavu su vakumu pagal EN 13060 normatyvą.
Sterilizacija ne mažiau 18 min. 134°C temperatūroje.

Patikrinkite, ar konteineris sausas ir sterilus. Sterilius daiktus laikykite sausoje ir švarioje vietoje.
* Laikykitės jūsų šalyje taikomų reikalavimų.

Valdymo dėžutės, antgalio, antgalio laikiklio ir pedalo valymas
- Prieš valymą atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo
- Antgalio laikiklį dezinfekuokite po kiekvieno paciento.
Prietaiso dalis (valdymo dėžutę, pedalą, antgalį) valykite švaria alkoholio tirpale pamirkyta šluoste.
Niekada nepurkškite valymo priemonės tiesiai ant prietaiso dalių.

- Nenaudokite stipriai koncentruotų ar agresyvių cheminių tirpalų.
- Nesterilizuokite valdymo dėžutės, antgalio, antgalio laikiklio ir pedalo.
- Venkite skysčio patekimo ant valdymo dėžutės, antgalio ir pedalo. Niekada nemerkite valdymo
dėžutės, antgalio ir pedalo į skystį.
Nesilaikydami šių taisyklių galite nepataisomai sugadinti prietaisą ir nebus taikoma garantija.

Priedai

Techninės problemos
ir jų sprendimas
QuickSleeper 5
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Priedai
Dalys
Rankinis adatos atsukimas
Jei negalite adatos atsukti automatiškai, atsukite ją rankiniu būdu.

1

3

2

5

2

1

4

6

134°C
Žr. 17 ir
18 psl.

Jei anestetiko karpulė sunkiai įsistato į rotacinį konteinerį
20

Net tos pačios dėžutės anestetiko karpulių dydis ženkliai skiriasi.
Didesnio diametro karpules gali būti sunku įstatyti į rotacinį konteinerį. Tai gali pabloginti adatos rotaciją.
Tokiu atveju pakeiskite kitą karpulę, o netinkančias karpules naudokite su plastikiniu konteineriu (infiltracinei ar laidinei nejautrai).

Plastikiniai konteineriai neturi rotacinio rėžimo.

Jei negalima visiškai ar iš dalies prisukti konteinerio
Galimos 2 priežastys:
1. Paspauskite stūmoklio grąžinimo mygtuką ir įsitikinkite, kad stūmoklis yra pradinėje padėtyje.
.A
 nestetiko karpulė yra per ilga arba per pilna. Tokiu atveju pradurkite karpulės dangtelį su adata ir išpilkite šiek tiek anestetiko,
kad konteineris užsisuktų visiškai.

1

1

2

3

2

Filmą rasite www.mydentalhitec.com

Priedai
Jei adata svyruoja rotacijos metu
Galimos kelios priežastys:
- Adata neteisingai prisukta.
- Gamyklinis brokas. Jei svyravimas nedidelis, adatą galima naudoti.
- Adata sulinko dėl per didelio spaudimo, leidžiant anestetiką į gleivinę.

Jei adatos svyravimo amplitudė nedidelė, ją galima naudoti tik įsitikinus, kad adatos smaigalys liečia
kaulą prieš pradedant rotaciją. Priešingu atveju galite sužeisti pacientą ir nulaužti adatą.

Jei nulūžo adata
Adatos lūžta labai retai ir tai įvyksta dėl netinkamo naudojimo.

Adatos gali nulūžti dėl:
1. Svarbiausias faktorius yra injekcijos kampo pakeitimas rotacijos metu. Tai gali atsitikti ir
perforacijos metu, ir adatą ištraukiant. Tokiu atveju, visas spaudimas tenka adatos daliai, esančiai
virš kaulo. Dėl šios priežasties svarbu visą laiką turėti rankos atramos taškus ir užtikrinti, kad adata
būtų laikoma ta pačia kryptimi visos procedūros, o ypač rotacijos metu.
Pabaigę injekciją, adatą ištraukite nenaudojnt rotacijos.
2. Adatos sulenkimas pernelyg smarkiai spaudžiant fiksuotos gleivinės nuskausminimo metu. Tai gali
deformuoti adatą ir sukelti vibraciją rotacijos metu perforuojant kaulą.
3. Adatos sulenkimas pernelyg spaudžiant kortikalinės penetracijos metu. Toks spaudimas gali
sulenkti adatą bet kurioje jos vietoje.
Veiksmai nulūžus adatai
- Jei adata kyšo iš gleivinės, ištraukite ją ta pačia kryptimi replėmis. Įsitikinkite, kad ištraukėte visą
adatą.
- Jei adatos virš gleivinės nesimato, ją turi ištraukti specialistas, stengiantis tausoti kaulą.

Daugiau klinikinės ir techninės informacijos gausite: +33 241 560 590 arba www.mydentalhitec.com
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Priedai
Anestetiko karpulės dūžis
Vadovaukitės nurodyta veiksmų seka, siekiant išvengti prietaiso sugadinimo,
kuriam netaikoma garantija.

1

2

3

4

1

5

Zondas
nr. 17

2
Nuleiskite antgalį žemyn, kad į jį
nepatektų anestetikas.

6

134°C
- Naudokite švarų sausą audinį, norėdami apsaugoti antgalį ir jo laidą.
- Atlikite žingsnius nuo 1 iki 6.

Žr. 17 ir 18
psl.

- Paspauskite injekcijos klavišą, kad išlįstų stūmoklis ir įsitikinkite, kad nėra likusių stiklo liekanų.
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Jei yra stiklo liekanų, atsargiai suskaldykite jas replėmis. Stenkitės neįpjauti stiklo šukėmis guminės
tarpinės ir nepažeiskite stūmoklio replėmis (7 pav.).

7

- Įsitikinkite, kad nepažeista guminė tarpinė. Tai gali lemti rotacijos pablogėjimą ar visišką nebuvimą (8
pav.).
- Nukreipkite antgalį žemyn; išplaukite vandens srove anestetiko likučius nuo stūmoklio ir antgalio
priekio, kad neliktų jokių kliūčių išdžiovinus.
- Nuvalykite visas stiklo duženas.
Nusausinkite prietaiso dalis žemo slėgio oro srove arba sausu audiniu, saugodami stūmoklį.
- Paspauskite stūmoklio grąžinimo mygtuką.
Jei turite bet kokių abejonių, prietaisą turi apžiūrėti gamintojas ar jo atstovas.

- Niekada nenaudokite antgalio po vandeniu.
- Niekada netepkite stūmoklio.

Plastikinio konteinerio susidėvėjimas
Ant plastikinių detalių atsiradę įbrėžimai rodo neteisingą priežiūrą.
Konteineris buvo autoklavuojamas su nenuvalytais chemikalais nuo jo paviršiaus.
Jei prietaiso dalis mirkote cheminiame tirpale arba naudojate ultragarsinę vonelę, prieš autoklavuojant jas reikia nuskalauti
demineralizuotu vandeniu (žr. aprašymą 18 psl.).

8

Priedai
Valdymo dėžutė, antgalis, pedalas
Neveikia antgalis
Įsitikinkite, kad dega srovės indikatorius. Jei ne:
- įsitikinkite, kad maitinimo laidas įjungtas į elektros tinklą.
- naudokite originalų QuickSleper maitinimo laidą.
-p
 atikrinkite jungtį tarp antgalio ir valdymo dėžutės. Jei jungtis bloga, nedegs
antgalio indikatoriaus lemputės.
Jei problema išlieka, toliau žiūrėkite skyrių «Antgalis nereaguoja į pedalo
paspaudimus».
Jei problema išlieka, kreipkitės į Dental Hi Tec arba jo įgaliotą atstovą.

LED srovės
indikatorius

Antgalis nereaguoja į pedalo paspaudimus
Jei antgalis nereaguoja į pedalo paspaudimą, pakartokite veiksmą.
Taip gali atsitikti dėl kitų elektros prietaisų (pvz., mobilaus ryšio telefonų) trukdžių tarp pedalo ir valdymo dėžutės. Jei taip atsitinka
dažnai:
- tarp pedalo ir valdymo dėžutės negali būti jokių metalinių daiktų.
- valdymo dėžutės netvirtinkite arti kitų elektronikos prietaisų (kompiuterių, apex lokatorių, skalerių ir pan.).
- pedalo nelaikykite ant metalinio paviršiaus.
- pedalas turi būti ne toliau, kaip 3 metrai nuo valdymo dėžutės.
Jei problema išlieka, kreipkitės į Dental Hi Tec arba jo įgaliotą atstovą.

Nesavalaikis stūmoklio grįžimas į pradinę padėtį
Taip gali atsitikti dėl elektros srovės pertrūkių prietaisui veikiant. Patikrinkite elektros instaliaciją.

Antgalio naudojimas, jei jis netyčia nukrito
- Nenaudokite konteinerių ar antgalio, jei jie sulūžo nukritę.
Jei anestetiko karpulė sudužo, žiūrėkite skyrių (Anestetiko karpulės dūžis)
- Patikrinkite, ar veikia stūmoklis ir dega indikatoriaus lemputės.
Tam reikia įstatyti naują karpulę ir prisukti naują adatą. Viską patikrinti toliau nuo paciento prieš bet kokią procedūrą pacientui.

Niekada nenuvalykite stūmoklio tepalo.
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Priedai
Neįmanoma atlikti injekcijos
Jei antgalis įsijungia saugumo rėžimą (neveikia injekcija, ištisinis signalas), tai dažniausiai rodo, kad užsikimšo adata. Taip gali
atsitikti dėl per didelio spaudimo į kaulą rotacijos metu, dėl ko kaulo nuolaužos užkemša adatą. Jei jų negalima pašalinti
injekuojant, reikia pakeisti adatą, rotacinį konteinerį ir anestetiko karpulę, kaip nurodyta skyriuje «Prisukimas/Atsukimas» 12 psl.

Rotacija neveikia ir paspaudus pedalą girdimas nuolatinis signalas
Pasirinktas «Hi» injekcijos rėžimas. Pakeiskite rėžimą, kad aktyvuotumėte rotaciją.

Aspiracija neveikia ir paspaudus pedalą girdimas nuolatinis signalas
Pasirinktas «IO» arba «Lo» injekcijos rėžimas. Pasirinkite «Hi» rėžimą, kad aktyvuotumėte aspiraciją.
Įsitikinkite, kad antgalis prijungtas prie valdymo dėžutės.

Neveikia rotacija
Patikrinkite šiuos punktus:
- Naudokite rotacinį konteinerį, ne plastikinį
- Visada naudokite naują stiklinę karpulę. QuickSleeper neveiks su naudota, neteisingai užpildyta ar
plastikine karpule.
- Prisukus adatą su apsauginiu dangteliu prie rotacinio konteinerio, rankiniu būdu patikrinkite ar adata
laisvai sukasi. Jei ne, išvalykite konteinerį ultragarso vonelėje, kaip nurodyta 17 psl. Jei problema
išlieka, kreipkitės į Dental Hi Tec ar jo įgaliotą atstovą.
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Stūmoklis negali būti sulinkęs, jei antgalis buvo nukritęs. Jei taip atsitiko, kreipkitės į Dental Hi Tec ar jo
įgaliotą atstovą.
- Patikrinkite, ar nėra susidėvėjusi guminė stūmoklio tarpinė (įtrūkusi, nusidėvėjusi). Įtrūkimai gali
atsirasti po karpulės dūžio. Jei taip atsitiko, kreipkitės į Dental Hi Tec ar jo įgaliotą atstovą.

Jei po visų šių veiksmų rotacija vis tiek neveikia, kreipkitės į
Dental Hi Tec ar jo įgaliotą atstovą.

Dėl klinikinės ar techninės informacijos teiraukitės: +33 241 560 590 arba www.mydentalhitec.com

Priedai
Kita informacija
Apsauga nuo žaibo
Išjunkite prietaisą iš elekrtros tinklo kiekvienos darbo dienos pabaigoje arba esant žaibavimui.

Garantijos sąlygos
QuickSleeper taikoma 2 metų garantija nuo įsigyjimo dienos.
Garantija netaikoma sterilizuojamoms dalims: plastikiniams ir
rotaciniams konteineriams.
Garantijai taikyti reikalingas pirkimo datos įrodymas.
Garantija taikoma tik tada, kai prietaisas naudojamas pagal instrukcijas,
pateiktas šiame vadove.
Garantija netaikoma, jei:
• prietaisą remontavo gamintojo neįgaliotas asmuo.
• prietaisas sugadintas išorinių jėgų (žaibo, ugnies, vandens,
neatsargumo ar tyčios) arba dėl neteisingo naudojimo ar instaliavimo.
• prietaisas naudojamas ne tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos ant
valdymo dėžutės.
• įsigyjimo dokumentai yra pakeisti ar sunaikinti.
• neįskaitomas prietaiso serijos numeris.

Jokiais atvejais šios garantijos taikymas nesuteikia teisės
reikalauti visiškai pakeisti prietaisą arba atlyginti žalą.
QuickSleeper negali būti pakeistas kitais atvejais, negu
numatytais garantijos sąlygose.

Prietaiso taisymas
Jei yra bet koks gedimas, kreipkitės į Dental Hi Tec arba jo įgaliotą
atstovą.

EC: Atitikties deklaracija
Savo atsakomybe patvirtiname, kad šis prietaisas atitinka EC
reikalavimus.
Siekiant prietaisą tobulinti, Dental Hi Tec pasilieka teisę modifikuoti jį be
išankstinio įspėjimo.
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Atsarginės dalys
Atsargines dalis galite užsakyti pas įgaliotą atstovą arba Dental Hi Tec (tel. +33 241 560 590 arba mail@dentalhitec.com)

3 rotaciniai konteineriai
Kodas SA5500/3
4 plastikiniai konteineriai
Kodas SA5600/3

Rotacinio konteinerio
tepalas
Kodas SA5640

Žemos įtampos laidas
2.5 m
Kodas C2904

DHT Adatos

ø 0,40 (27G) - 16 mm
Ref. C3009

ø 0,30 (30G) - 16 mm
Ref. C3005

ø 0,30 (30G) - 9 mm
Ref. C3002

3 plovimo mašinos
rotacinių konteinerių
adapteriai (SMEG, Miele,
Steelco, ...)
Kodas SA150 / 3

Techninė informacija
Pavadinimas: QuickSleeper
Modelis: 5
Klasifikacija: IIA
Įtampa: kintamoji 100-240 V, 50/60 Hz
Tmin : 10°C (minimali aplinkos temperatūra)
Tmax : 30°C (maksimali aplinkos temperatūra)
Santykinis drėgnumas: 75%
Didžiausias aukštis virš jūros lygio: 3000 m
II klasės maitinimas: 24 V
30 VA
Radijo ryšio charakteristikos:
Dažnis / galia: 868,3 MHz / maks. 10 mW EIRP
Duomenų greitis / kanalo dažnis / moduliacijos tipas: 120 kbps / 280 kHz / ASK

Use only with the following power supply:
CINCON - TR30RAM240

Matmenys:
Antgalis: diametras 24 mm; ilgis 198 mm; svoris 223 g
Antgalio laikiklis: ilgis 78 mm; diametras 47 mm
Valdymo dėžutė: ilgis 109 mm; plotis 78 mm; aukštis 24 mm; svoris 113 g
Pedalas: ilgis 250 mm; plotis 180 mm; aukštis 63 mm; svoris 613 g
Naudojamos karpulės: 1,7 ml arba 1,8 ml (ISO 11499)
Automatinis išsijungimas: nenaudojant 10 minučių

0 4 5 9

Savo atsakomybe patvirtiname, kad šis prietaisas atitinka EC ir CSA reikalavimus.

QuickSleeper veikimas aprašytas šiame vadove.

Siekiant prietaisą tobulinti, Dental Hi Tec pasilieka teisę modifikuoti jį be išankstinio įspėjimo.

Prietaiso veikimą gali trikdyti kiti prietaisai, net jeigu jie atitinka CISPR emisijų reikalavimus.

Nekeiskite ir netaisykite prietaiso laidų (antgalio laido ir maitinimo laido).

QuickSleeper yra elektroninis medicinos prietaisas, todėl reikalauja atitinkamų EMS (elektromagnetinio
suderinamumo) sąlygų, nurodytų šiame dokumente. Nešiojamos ryšio priemonės gali trikdyti elektroninių
prietaisų veikimą.

Ne Dental Hi Tec gaminamų laidų naudojimas gali padidinti emisijas arba sumažinti prietaiso atsparumą.
Jei prietaiso neįmanoma naudoti atitraukus nuo kitų prietaisų ar prie jų nepritvirtinus, būtina įsitikinti ar jis veikia
tinkamai.

GAMINTOJO DEKLARACIJA IR DIREKTYVOS - ELEKTROMAGNETINĖS EMISIJOS
QuickSleeper gali būti naudojamas žemiau nurodytomis elektromagnetinės aplinkos sąlygomis.
QuickSleeper naudotojas turi užtikrinti, kad prietaisas naudojamas tinkamoje aplinkoje.
Emisijos testai

Atitikimas

Elektromagnetinė aplinka - direktyvos

1 grupė

QuickSleeper naudoja radijo dažnio energiją tik vidinėms funkcijoms. Todėl RD emisijos yra labai žemos ir, tikėtina,
netrikdo greta esančių prietaisų veikimo.

RD emisija CISPR 11
RD emisija CISPR 11

B klasė

Harmonizacijos transmisija
IEC 61000-3-2

A klasė

Voltažo svyravimai / Mirksėjimo emisijos
IEC 61000-3-3

Atitinka

QuickSleeper galima naudoti visų tipų patalpose, įskaitant buitines patalpas tiesiogiai prijungtas prie žemos
įtampos tinklų.

GAMINTOJO DEKLARACIJA IR DIREKTYVOS - ELEKTROMAGNETINIS ATSPARUMAS
QuickSleeper gali būti naudojamas žemiau nurodytomis elektromagnetinės aplinkos sąlygomis.
QuickSleeper naudotojas turi užtikrinti, kad prietaisas naudojamas tinkamoje aplinkoje.
Atsparumo testas
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IEC 60601-1-2 - testo lygis

Atitikties lygis
±6 kV kontaktu
±8 kV oru

Elektrostatinė iškrova IEC 61000-4-2

±6 kV kontaktu
±8 kV oru

Trumpalaikis elektros pliūpsnis
IEC 61000-4-4

± 1 kV įėjimo/išėjimo linijoms

Elektromagnetinės aplinkos nuorodos
Grindys turi būti medinės, betoninės arba keraminių plytelių.
Jei grindys padengtos sintetine danga, santykinis drėgnumas turi būti ne mažiau 30%.

± 2 kV maitinimo linijoms
Netaikoma įėjimo/išėjimo linijoms
Maitinimo įtampa turi būti tipinė komercinėms ar medicinos įstaigoms.

Banga
IEC 61000-4-5

± 1 kV kintamoji
± 2 kV pastovioji

± 1 kV
Netaikoma (2 klasė)

Įtampos kritimai, trumpi pertrūkiai ir
maitinimo tinklo įtampos variacijos
IEC 61000-4-11

‹ 5 % NL (› 95% NL kritimas)
0.5 ciklo
40 % NL (60% NL kritimas)
5 ciklai
70 % NL (30% NL kritimas)
25 ciklai
‹ 5 % NL (› 95% NL kritimas)
5 sekundės

‹ 5 % NL (› 95% NL kritimas)
0.5 ciklo
40 % NL (60% NL kritimas)
5 ciklai
70 % NL (30% NL kritimas)
25 ciklai
‹ 5 % NL (› 95% NL kritimas)
5 sekundės

Maitinimo įtampa turi būti tipinė komercinėms ar medicinos įstaigoms. Jei būtina,
kad QuickSleeper veiktų esant įtampos trikdžiams, prietaisą būtina prijungti prie
nepertraukiamo maitinimo šaltinio.

Srovės dažnis (50/60 Hz) magnetinis
laukas
IEC 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Maitinimo įtampos dažnis turi būti tipinis komercinėms ar medicinos įstaigoms.

Pastaba: UT yra kintamosios srovės voltažas prieš testavimą.
GAMINTOJO DEKLARACIJA IR DIREKTYVOS - ELEKTROMAGNETINIS ATSPARUMAS
QuickSleeper gali būti naudojamas žemiau nurodytomis elektromagnetinės aplinkos sąlygomis.
QuickSleeper naudotojas turi užtikrinti, kad prietaisas naudojamas tinkamoje aplinkoje.
Atsparumo testas

IEC 60601-1-2 - Testo lygis

Level of compliance

Electromagnetinė aplinka - rekomendacijos
Nešiojamoji RD komunikacijos įranga negali būti naudojama arčiau bet kurios QuickSleeper dalies, įskaitant
laidus, negu rekomenduojamas atstumas, apskaičiuotas pagal transmiterio dažnį.

Sukeltas RD
CEI 61000-4-6

3 Vms
nuo 150 kHz iki 80 MHz

3V

Spinduliuotas RD
CEI 61000-4-3

3 V/m
nuo 80 MHz iki 2.5 GHz

3 V/m

Rekomenduojami atstumai
d =1,17 √P
d = 1,17 √P nuo 80 MHz iki 800 MHz
d = 2,33 √P nuo 800 MHz iki 2,5 GHz
P yra didžiausia išėjimo galia vatais (W) pagal prietaiso gamintojo nurodymus; d yra rekomenduojamas
atstumas metrais (m).
Kiekvieno RD skleidžiančio prietaiso atitinkamo dažnio intervalo elektromagnetinio lauko stiprumas turi būti
mažesnis, negu atitikties lygmens.
Trukdžius gali sukelti arti esantys prietaisai, pažymėti simboliu:

Pastaba 1: esant 80 MHz ir 800 MHz taikyti aukštesnio dažnio reikalavimus.
Pastaba 2: Šios rekomendacijos gali būti taikomos ne visais atvejais. Elektromagnetinis spinduliavimas kinta dėl absorbcijos arba atspindėjimo nuo šalia esančių objektų ir žmonių.
a) lauko stiprumas nuo stacionarių prietaisų, kaip radijo telefonų stotelės, AM ir FM radijo ir TV siųstuvų, negali būti numatytas dideliu tikslumu. Atliekant elektromagnetinį testavimą, reikia įvertinti testavimo
aplinką. Jei QuickSleeper naudojimo aplinkoje išmatuotas elektromagnetinio lauko stiprumas viršija nustatytas normas, reikia įsitikinti, kad prietaisas veikia normaliai. Jei prietaisas veikia nenormaliai, reikia
perkelti QuickSleeper į kitą vietą.
b) esant dažniui nuo 150 kHz iki 80 MHz, lauko stiprumas turi būti mažesnis, negu 3 V/m.

Priedai
Rekomenduojami atstumai tarp nešiojamos RD komunikacijos įrangos ir QuickSleeper
QuickSleeper gali būti naudojamas kontroliuojamoje elektromagnetinėje aplinkoje. Naudotojas gali išvengti elektromagnetinių trukdžių, laikydamas prietaisą tinkamu atstumu nuo nešiojamos RD įrangos,
priklausomai nuo jos skleidžiamos spinduliuotės galingumo.
Atstumas, priklausomai nuo transmiterio dažnio (m)
Didžiausia transmiterio galia (W)
0.01
0.1
1
10
100

nuo 150 kHz iki 80 MHz

nuo 80 MHz iki 800 MHz

nuo 800 MHz iki 2,5 GHz

d =1,17 √P

d =1,17 √P

d = 2,33 √P

0,12
0,37
1,17
3,69
11,67

0,12
0,37
1,17
3,69
11,67

0,23
0,74
2,33
7,38
23,33

Transmiteriams, kurių didžiausia išėjimo galia nenurodyta aukščiau, atstumas (d) metrais (m) gali būti apskaičiuotas naudojant formulę pagal transmiterio skleidžiamą dažnį, kur P yra didžiausia išėjimo galia
vatais (W) pagal prietaiso gamintojo nurodymus.
Pastaba 1: esant 80 MHz ir 800 MHz taikyti aukštesnio dažnio reikalavimus.
Pastaba 2: Šios rekomendacijos gali būti taikomos ne visais atvejais. Elektromagnetinis spinduliavimas kinta dėl absorbcijos arba atspindėjimo nuo šalia esančių objektų ir žmonių.

Naudojami simboliai

R&TTE
99/5/EC

Sterilizacija 134°C autoklave,
vadovaujantis patvirtintomis
rekomendacijomis.

Taikoma dalis BF tipo

DĖMESIO

Gamintojas

Pastovioji srovė

EC atitikties ženklas 99/5/
CEE R&TTE

Skaitykite naudotojo
vadovą

Stebėti

Serijos numeris

Sunaikinti pagal infekuotų
atliekų tvarkymo taisykles

EC atitikties ženklas 93/42/CEE
Medicinos prietaisai

SN

i

Neišmesti kartu su
buitinėmis atliekomis
Sudėtyje yra pavojingų medžiagų,
galinčių sukelti rimtų pasekmių
aplinkai ir žmogaus sveikatai. Gali būti sunaikintas
specializuotoje įmonėje.
Jei esate susirūpinę dėl Europos WEEE direktyvos,
kreipkitės į Dental Hi Tec ar jo įgaliotą atstovą, kuris
paims ir sunaikins prietaisą.
Dental Hi Tec - ZI de l’Appentière -

Nenaudokite prietaiso, jei
pažeistas įpakavimas

0 4 5 9

Radio bangas skleidžiantis
prietaisas

134°C

49280 Mazières en Mauges – Prancūzija
33 (0)241 560 590

Informacijai

DHT tepalas
Pavojingumo nustatymas:
Pagrindinis pavojus: nėra

*Parodykite gydytojui šį saugumo duomenų aprašymą.

Fizinės ir cheminės savybės:
Fizinis būvis: skystis
SpalvaL bespalvis - šiek tiek gelsvas
Kvapas: bekvapis
Užšalimas: ‹ -20°C
Užvirimas: › -250°C
Tankumas: 0,828-0,875 g/cm3 esant 20°C
Garų slėgis: ‹ 0,1 mbar esant 20°C
Klampumas: 10-1500 mm2/s esant 40°C
Tirpumas vandenyje: netirpus
pH: nenustatyta
Pliūpsnio temperatūra: › 180°C
Užsidegimo temperatūra: › 250°C
Sprogimo ribos: apatinė: 2,8 vol-% viršutinė: 11,5 vol-% (tepalo rūkas)

Ugnies gesinimo priemonės:
Tinkamos gęsinimo priemonės: visos (vanduo, milteliai, putos, anglies dioksidas). Nenaudokite
pilnos vandens žarnos. QuickSleeper tepalas yra nedegus. Tačiau gaisro metu gali susidaryti
toksiniai ir koroziniai junginiai (anglies monoksidas, fluoro skilimo junginiai). Naudokite uždarus
kvėpavimo aparatus ir odos apsaugos priemones, apsisaugant nuo garų.

Stabilumas ir reaktyvumas:
Terminis suirimas: › 180°C
Pavojingi irimo produktai: normaliomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis nenustatyti. Naudojant
netinkamai (pvz., aukštoje temperatūroje) ar gaisro metu, gali susidaryti pavojingi sveikatai garai.
Pavojingos reakcijos: su stipriais oksidatoriais (pvz., deguonimi).

Atsitiktinio išsiliejimo priemonės:
Mažą išsiliejimą išvalykite audiniu. Didesnį išsiliejimą surinkite mechaniškai, o likučius išvalykite
audiniu. Išsiliejus produktui bus slidžios grindys. Patraukite visus ugnies šaltinius ir saugokite nuo
teisioginių saulės spindulių.

Toksikologinė informacija: eksperimetiniai duomenys
peroraliai*: LD50 > 5000 mg/kg (pelėms)
per odą*: LD50 > 5000 mg/kg (triušiams)
Turmosynth VG tepalas atitinka tarptautinius NSF reikalavimus. Atsitiktinis kontaktas su maistu
nežalingas sveikatai. Registracijos numeriai: 127133, 132163, 139108, 127132, 127138, 127139,
132160, 132161, 127122, 132162, 127131. Turmosynt VG 10 neįtrauktas į NSF sąrašą. Komponentai
yra tie patys, kaip ir kitų Turmosynth VG serijų. Naudojant normaliomis sąlygomis nesukelia rizikos
sveikatai.
Slenksčio ribos reikšmė: 5 mg/m4

Pirmosios pagalbos priemonės:
Patekus ant odos: Nusirenkite išteptus drabužius. Plaukite su muilu ir vandeniu. Jei tepalo pateko
po oda (neteisingai naudojant tepalo talpą), nedelsiant kreipkitės į gydytoją*
Patekus į akis: plaukite tekančiu vandeniu 15 minučių. Kreipkitės į gydytoją*, jei išlieka akių
sudirginimas.
Nurijus: kreipkitės į gydytoją*, jei nurijote didelį kiekį arba jaučiate šleikštulį. Netekus sąmonės,
nesukelkite vėmimo.
Įkvėpus: išveskite asmenį į gryną orą. Darykite dirbtinį kvėpavimą, jei asmuo nekvėpuoja. Esant
reikalui, kreipkitės į gydytoją*.

Naudojimo ir saugojimo rekomendacijos:
Uždarytus konteinerius laikykite vėsioje, sausoje ir ventiliuojamoje vietoje.
Tinkamas naudoti, laikant originalioje talpoje aukščiau nurodytomis sąlygomis: ne mažiau 5 metai.
Esant aukštai aplinkos temperatūrai reikia užtikrinti gerą patalpos ventiliaciją.
Vadovaukitės įprastomis mineralinio tepalo naudojimo rekomendacijomis.
Poveikio kontrolė / Asmeninė apsauga:
Rankų apsauga: vadovaukitės įprastomis higienos ir saugumo priemonėmis. Jei kontaktas ilgas ir
pakartotinas, naudokite pirštines (gumines iki 30 min., neopropeno virš 8 val.).
Kvėpavimo apsauga: nebūtina naudojant įprastai. Neįkvėpkite garų. Esant didelei koncentracijai,
naudokite apsauginę kaukę su ABEK-ST filtru ir užtikrinkite gerą ventiliaciją.
Akių apsauga: nebūtina naudojant įprastai. Esant reikalui, užsidėkite apsauginius akinius.
Laikykite atskirai nuo maisto produktų. Baigę darbą nusiplaukite rankas. Darbo drabužius alikykite
atskirai. Pakeiskite nešvarius drabužius. Laikykitės įprastų atsargumo priemonių, dirbant su
chemikalais.

27
DIN 51597
DIN 51757
DIN EN ISO 3104
DIN EN ISO 2592

*panaši į kitų tos pačios sudėties produktų
Ekotoksikologinė informacija:
Naudokite produktą pagal gerą naudojimo praktiką, vengiant aplinkos užteršimo. Vandens taršos
klasė WGK 1: lengvai pavojingas (pagal vokiečių VwVwS klasifikaciją nuo 1999 m. gegužės mėn.).
Venkite dirvožemio ir vandens užteršimo.
Kita informacija:
Informacija pateikta, remiantis esama gamintojo informacija ir patirtimi, jos paruošimo metu.
Duomenys taikomi siuntimui paruoštam produktui.
Čia pateikiama informacija tik saugumo tikslu. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą produktą
naudojant ne pagal paskirtį arba nesilaikant rekomendacijų.
Ankstesnės saugumo duomenų versijos negalioja.

Dantų nejautros naujovė
ZI de l’Appentière · 49280 Mazières-en-Mauges · Prancūzija
mail@dentalhitec.com

w w w.mydentalhitec.com
Nuotraukos nemokamos © Copyright DENTAL HI TEC, Cholet, France
Visos teisės saugomos. Tekstai, paveikslai, grafikai ir jų apipavidalinimas Dental Hi Tec dokumentuose saugomi autorystės teisių. Dokumentų turinys negali būti kopijuojamas, keičiamas ar
suteikiamas trečiosioms šalims komerciniais tikslais.
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Jei reikia bet kokios papildomos informacijos,
kreipkitės į mūsų patarėjus:
0033 241 560 590
arba www.mydentalhitec.com

