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Turinys

Gerbiamas Naudotojau,

Dėkojame įsigijus SleeperOne.

Šio prietaiso charakteristikos ir funkcijos atitiks visus jūsų lūkesčius 

elektroniniu būdu kontroliuojamoms injekcijoms

Labai svarbu, kad tiksliai valdytumėte adatą (padėtis, kampas, 

atsargumas...), kaip nurodyta šiame vadove.

Tik laikantis šių rekomendacijų dantų nuskausminimas bus visiškai 

sėkmingas.

Tikslu Lengva
Efektyvu



Atsargumo taisyklės 
BŪTINA PERSKAITYTI PRIEŠ PIRMĄ KARTĄ NAUDOJANT

SleeperOne yra elektroniniu būdu valdoma dantų nuskausminimo sistema, skirta vietinėms injekcijoms prieš dantų 
gydymą ar jo metu.
SleeperOne yra moderni tradicinių dantų švirkštų alternatyva. Specialistas privalo laikytis įprastų atsargumo taisyklių, kad 
kiekviena dantų nuskausminimo injekcija būtų sėkminga.

APSAUGA NUO  
ELEKTROS IŠKROVOS

·  Prietaisas prijungiamas prie vienos fazės elektros 
tinklo.

·  Tinklo įtampa turi atitikti nurodytą valdymo 
dėžutės apačioje.

·  Elektros instaliacija privalo turėti apsauginį srovės 
išjungimą.

·  Patikrinkite kištuką ir maitinimo laidą prieš kiekvieną 
naudojimą.

·  Netraukite už laido, kai norite ištraukti kištuką iš lizdo.

Apsaugos lygis:
·  Antgalis ir valdymo dėžutės laidai: labai žema įtampa 

(18V).

ADATOS LŪŽIS IR  
UŽKIMŠTA ADATA

-  Norint išvengti atsitiktinio adatos lūžio, atidžiai 
perskaitykite pridedamą adatos naudojimo 
instrukciją.

-  Adatos niekada neužlenkite.

-  Jei adata užsikemša, SleeperOne išsijungia. Tokiu 
atveju pakeiskite naują adatą.

BENDROS REKOMENDACIJOS
-  Nenaudokite jokių bevielių prietaisų (telefonų, radijo 

stotelių) 1,5 m atstumu nuo bet kurios SleeperOne® 
dalies.

-  Nelaikykite mobilaus telefono arčiau kaip 1,5 metro iki 
valdymo dėžutės, pedalo ar maitinimo srovės keitiklio, 
nes tai gali sutrikdyti SleeperOne® bevielį ryšį.

-  SleeperOne gali naudoti tik kvalifikuotas odontologijos 
specialistas.

-  Naudojimo metu antgalis turi būti nuolat stebimas 
odontologo.

- Nepalikite SleeperOne® vaikams prieinamoje vietoje.
-  Nelaikykite prietaiso ant tiesioginių saulės spindulių, 

šalia šildymo radiatoriaus ar oro kondicionieriaus.
-  SleeperOne® saugokite nuo vandens ir cheminių 

medžiagų.
-  Elektros laido kištukas išjungia prietaisą ir turi būti 

visada pasiekiamas.
-  Dirbant su SleeperOne privaloma dėvėti vienkartines 

chirurgines pirštines.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
-  Naudokite tik 1,8 ml stiklines anestetiko karpules 

su plastikine apsaugine plėvele, kuri leidžia lengvai 
pašalinti sudužusią karpulę.

-  Vadovaukitės karpulės gamintojo rekomendacijomis, 
apskaičiuodami reikalingą suleisti anestetiko kiekį.

-  Dėl saugumo neprisukinėkite ir neatsukinėkite adatos 
arti pacientų ir uždėkite jiems apsauginius akinius.

-  Norint išvengti mikrobų pernešimo, kiekviena 
SleeperOne adata, karpulė ir kiti priedai turi būti 
naudojami tik vienam pacientui.

-  Niekada nenaudokite adatų ir anestetiko karpulių 
pakartotinai. Visi šie daiktai privalo būti sunaikinti po 
panaudojimo laikantis nustatytų taisyklių.

-  Visada pakeiskite sterilų konteinerį, jei nuskausminimo 
metu keičiate adatą.

-  Po kiekvieno nuskausminimo konteinerius būtina 
dezinfekuoti ir sterilizuoti (žr. procedūrą 12 psl.)

-  Antgalį ir jo laikiklį būtina dezinfekuoti po kiekvieno 
paciento (vadovaukitės dezinfekavimo medžiagos 
gamintojo nurodymais).

-  Nepalikite adatos be apsaugos. Visada uždėkite adatos 
apsauginį dangtelį, naudojant specialų antgalio laikiklio 
lizdą (7 psl.).

EN 980:2008 (F)
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5.20 Symbole signifiant «CONSERVER À L'ABRI DE LA LUMIÈRE DU SOLEIL»

NOTE Ce symbole correspond à celui fourni dans l’ISO 7000-0624:2004 ainsi qu’au numéro de symbole 5.6 de
l'ISO 15223-1:2007.

5.21 Symbole pour «CONSERVER AU SEC»

NOTE Ce symbole correspond à celui fourni dans l’ISO 7000-0626 ainsi qu’au numéro de symbole 5.8 de
l'ISO 15223-1:2007 («Conserver à l’abri de la pluie»).
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Valdymo dėžutės aprašymas

18V elektros 
maitinimo laidas

Valdymo dėžutės 
tvirtinimo juostelės

(kodas SA0226)

Įtampa

Diagnostiniai LED indikatoriai:

Injekcija

18V elektros lizdas

Antgalio lizdas

Laidinio valdymo pedalo lizdas Pedalo pypsėjimo 
įjungimas/išjungimas

Tik Dental Hi Tec patvirtintam 
techniniam aptarnavimui

Tik Dental Hi Tec patvirtintam 
techniniam aptarnavimui

Visos komandos veikia «viskas arba nieko» principu. SleeperOne pedalui nereikia baterijos. Prietaisui veikti reikalinga 

energija sukuriama paspaudžiant pedalo klavišą.

Valdymo pedalo aprašymas

Greita injekcija:

- pastovi (dvigubas paspaudimas)

- greitėjanti (laikyti paspaudus)

Greita injekcija:

- pastovi (dvigubas paspaudimas)

- greitėjanti (laikyti paspaudus)

Stūmoklio grąžinimas 
(trumpas paspaudimas)

Stūmoklio grąžinimas 
(trumpas paspaudimas)

Lėta injekcija:

- pastovi (dvigubas paspaudimas)

-  pastovi su pauze  
(laikyti paspaudus)

Lėta injekcija:

- pastovi (dvigubas paspaudimas)

-  pastovi su pauze  
(laikyti paspaudus)

Atsiurbimas  
(laikyti paspaudus)

Atsiurbimas  
(laikyti paspaudus)

Visos komandos veikia «viskas arba nieko» principu.

Laidinio valdymo pedalo aprašymas
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Pristatymas

Antgalio ir priedų aprašymas

Pasipiešinimo injekcijai indikatorius
SleeperOne antgalis

Adatos dangtelio lizdas

Plastikinis konteineris 
(kodas SA050 - FR)

Antgalio laikiklis  
(kodas C3160)

DHT adatos turi patentuotą briauną ir padėties indikatorių, leidžiantį 
atlikti lengvą ir neskausmingą dūrį.

Skirtingai nuo standartinių adatų, DHT adatos briauna pjauna kaip skalpelis.  
Tai suteikia 3 privalumus:
 -  DHT adatos įpjauna audinius, bet ne įplėšia, todėl dūris į gleivinę yra 

neskausmingas.
 -  Atliekant intraligamentinį ar intraseptalinį nuskausminimą, DHT adatos 

sminga geriau, negu standartinės.
 - Dūrio jėga sumažinama 29% (A. Steele ir kt. tyrimas).

-  Kad gauti geriausią rezultatą ir 
išvengti adatos lūžio bei pooperacinių 
nepageidaujamų poveikių, parinkite adatą, 
atitinkančią nuskausminimo tipą.

-  Vadovaukitės adatų naudojimo 
rekomendacijomis dėžutės viduje (Skyriai: 
Bendros rekomendacijos / Adatos lūžis ir 
užsikimšimas).

                                 Adatos tipai: 30G - 16 mm 30G - 9 mm 27G - 16 mm 
                                 Korpusas: Baltas Žalias Geltonas

Infiltracinė (nefiksuota gleivinė) X

Infiltracinė fiksuota gleivinė X X

Intraseptalinė suaugusiems  X X

Intraseptalinė vaikams  X

Intraligamentinė  X

Gomurinė X X

DHT adatos



6

Surinkite kištuko adapterį (1 ir 2 pav.). Prijunkite antgalį, maitinimo laidą ir laidinį 
pedalą (jei naudojamas), kaip parodyta žemiau ir įjunkite maitinimo laidą į elektros 
tinklą.
SleeperOne yra paruoštas darbui.

Bevielio pedalo surinkimas

SleeperOne paruošimas

Nedėkite pedalo po kėde, kad netyčia ją nuleidžiant 
nesulankstytumėte lanko ir nepažeistumėte kėdės.

Belaidis pedalas sukurtas pagal pažengusią 
technologiją ir yra labai patikimas, tačiau kaip bet 
kuri radijo sistema, gali būti sutrikdomas išorinių 
faktorių: metalinių baldų (nerūdijantis plienas ir kt.), 
arti esančių galingų radijo siųstuvų (nelaikyti mobilių 
telefonų arčiau kaip 1,5 m) ir kitų elektronikos 
prietaisų (kompiuterių ir kt.). Dėl šios priežasties 
rekomenduojama kruopščiai parinkti teisingą 
valdymo dėžutės ir pedalo vietą, kad jų veikimas 
nebūtų trikdomas.

Šis pedalas yra bevielis. Jo veikimui reikalinga 
energija sukuriama klavišo paspaudimu. Todėl 
rekomenduojama daryti staigius ir stiprius 
paspaudimus ir atleidimus. Lėtas ar neužbaigtas 
paspaudimas gali nesukurti pakankamai energijos, 
kad perduoti komandą valdymo dėžutei.
Jei atleidus pedalo klavišą injekcija toliau tęsiasi, 
paprasčiausiai paspauskite tą patį klavišą dar kartą.

Specialistas privalo visada prižiūrėti antgalį ir 
patraukti jį iš darbinės zonos, esant bet kokiam 
sutrikimui.

Pajungimas

Suspauskite pedalo lanką tarp pirštų ir įstatykite į pedalo nugarėlėje esančias angas  
(1 pav.).

Atleidus pedalo lanką, jo galai turi pasirodyti pedalo apačioje esančiuose langeliuose  
(2 pav.).

Bevielis pedalas paruoštas darbui. Jam nereikalinga baterija.  
Veikimui reikalinga energija sukuriama paspaudžiant pedalo klavišą.

Įstatykite pedalo lanką.

110/220V

1
22

1

1

1

2

2

Jei turite techninių klausimų, kreipkitės +33 241 560 590 arba mail@dentalhitec.com
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Instaliavimas

Vietos parinkimas:
LED lemputės veikia tik kaip sutrikimų indikatoriai, todėl valdymo dėžutę galima paslėpti po instrumentų staleliu ar ant kitų 
baldų šono (žr. 6 pav.).

Valdymo dėžutė turi neslystančią apačią, todėl ją galima patikimai laikyti ant horizontalaus paviršiaus. Ją taip pat galima 
pritvirtinti ant vertikalaus paviršiaus, naudojant pridedamas lipnias juosteles (žr. pav. žemiau). 
Rekomenduojama palaukti 2 val. prieš nuimant dėžutę su replėmis, kad išvengti lipnių juostelių atsiklijavimo (5 pav.). 
Pritvirtinimas būna optimalus po 12 val.

+2val.

1 2 3 4 5

SleeperOne taps prietaisu visoms jūsų nuskausminimo procedūroms. Todėl 
antgalis turi būti pritvirtintas lengvai pasiekiamoje vietoje, kaip turbina ar 
mikromotoras.

Antgalio laikiklis gali būti tvirtinamas ant vertikalaus paviršiaus iš dešinės ar 
kairės pusės, lizdą pasukant į viršų.
-  Prieš klijuodami laikiklį, paviršių nuvalykite «pochette de nettoyage» servetėle, 

esančia prietaiso komplekte.
- Leiskite paviršiui keletą minučių nudžiūti prieš klijuojant laikiklį.
-  Nuimkite lipnaus paviršiaus apsauginę plėvelę ir prispauskite laikiklį prie 

klijuojamos vietos.
-  Palaukite 24 val. prieš dėdami antgalį į laikiklį, kad šis patikimai prisiklijuotų.
Antgalis telpa laikiklyje su arba be konteinerio (6 pav.).
Laikiklio gale esantį anga skirta adatos dangteliui. Ji leidžia uždėti adatos 
dangtelį be kontaminacijos (7 pav.).

6

7

Instaliuokite valdymo dėžutę

Antgalio laikiklio tvirtinimas

Kad užtikrinti patikimą valdymo dėžutės ir pedalo veikimą, nestatykite tarp jų kliūčių, ypač metalinių 
(kompiuterių, dėžių ir pan.). Netvirtinkite ir nedėkite dėžutės ant elektroninių prietaisų (kompiuterių). 
Nelaikykite mobilių telefonų arčiau kaip 1,5 m nuo dėžutės, pedalo ir maitinimo bloko.

Norint išvengti atsitiktinio įdūrimo, nepalikite antgalio laikiklyje su neuždengta adata.



PEDALO FUNKCIJOS
SleeperOne turi skirtingus injekcijos rėžimus, kuriuos simbolizuoja atitinkamos piktogramos ant pedalo klavišų:

*Dvigubas paspaudimas gali būti atliekamas dviem būdais:
 -  Pradedant injekciją. Šiuo atveju, greitai paspauskite klavišą ir tuoj pat paspauskite dar kartą. Dvigubas pyptelėjimas patvirtins 

jūsų pasirinkimą.
 -  Injekcijos metu. Atleiskite klavišą trumpiau nei 2 sekundes ir vėl paspauskite tą patį klavišą. Dvigubas pyptelėjimas patvirtins 

jūsų pasirinkimą.
Pastaba: po 2 sekundžių pasigirsta garsinis signalas ir dvigubo paspaudimo atlikti nebegalima. Iš naujo paspaudus, paleidžiama lėta 
nuolatinė arba greitėjanti injekcija, priklausomai nuo to, kuris klavišas paspaudžiamas.

Pikto-
grama

Veiksmas
Paspaudimo 

būdas

Garsinis patvirtinimo 
signalas (pyptelėjimų 

skaičius)

Rekomenduojama 
nejautra

Papildoma informacija

Lėta nuolatinė 
injekcija su 
2 sekundžių 

pauzėmis kas  
4 sekundes

laikyti 
paspaudus S

Fiksuota gleivinė, 
gomurinė ir kt. (tankių 

audinių infiltracija)

Antgalio šviesa dega nuolat

Lėta nuolatinė 
injekcija

dvigubas 
paspaudimas* S S

Intraligamentinė arba 
intraseptalinė

Antgalio šviesa dega nuolat. Jei 
nėra pasipriešinimo injekcijai, po 
35 sekundžių injekcija pagreitėja 

50%.

Greitėjanti 
injekcija

laikyti 
paspaudus S

Infiltracinė, laidinė 
(infiltracija į lengvai 

ištempiamus audinius, 
jautries pacientams)

Antgalio šviesa dega nuolat

Greita pastovi 
injekcija

dvigubas 
paspaudimas* S  S

Infiltracinė, laidinė 
(infiltracija į lengvai 

ištempiamus audinius)

Antgalio šviesa dega nuolat

Stūmoklio 
grąžinimas

trumpas 
paspaudimas 

(trumpiau negu 
1 s)

S
Grąžinimas automatiškai 

sustoja, kai stūmoklis pasiekia 
savo pradinę padėtį

Aspiracija laidinei 
ar infiltracinei 

nejautrai

laikyti 
paspaudus S - S - 

S…

Infiltracinė, laidinė Aspiracija sustoja atleidus 
klavišą.

Aspiracija galima tik 
suleidus pakankamą kiekį 
anestetiko (maždaug 1/8 - 

1/4 karpulės)
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SleeperOne funkcijos

Jei pacientui skauda naudojant greitąjį klavišą, pereikite į lėtą nuolatinę arba lėtą su 
pauzėmis injekciją.

PALEIDIMAS / SUSTABDYMAS PEDALU
SleeperOne įsijungia iš karto paspaudus bet kurį pedalo klavišą. Bet kurį paspaudimą patvirtina vienas arba du garsiniai signalai. Jei 
reikia, signalus galima išjungti (žr. sekantį psl.).
SleeperOne neturi įjungimo ir išjungimo mygtuko ir automatiškai pereina į žemos galios rėžimą, kai pedalo klavišai yra atleidžiami. 
Rekomenduojama išjungti SleeperOne iš tinklo pabaigus darbą.



Suleistas kiekis Pyptelėjimų  
skaičius

Lėtos injekcijos laikas Greitos injekcijos laikas

Su pauze Nuolatinė Nuolatinė Greitėjanti

1/4 karpulės S 2 mn 20 s 50 s 20 s 30 s

1/2 karpulės SS 4 mn 35 s 1 mn 30 s 35 s 45 s

3/4 karpulės SSS 6 mn 50 s 2 mn 15 s 50 s 1 mn

1 karpulė
(automatinis stūmoklio grįžimas) SSSS 9 mn 10 s 3 mn 1 mn 10 s 1 mn 20 s

Pyptelėjimai yra tik 
indikatorius, o tikslų 

suleistą anestetiko kiekį 
galima nustatyti žiūrint į 
permatomą konteinerį
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Funkcijos

Permatomas konteineris

Techniniais klausimais kreipkitės +33 241 560 590 arba mail@dentalhitec.com

Suleistas anestetiko kiekis matosi per permatomą konteinerį.
Taip pat leidžiant kas ketvirtį karpulės pasigirsta atitinkamas skaičius pyptelėjimų (žr. 
lentelę žemiau).

Suleisto anestetiko kiekis

Kai injekcijos metu yra pasipriešinimas, mirksi antgalio šviesa:

Šviesos tipas Pasipriešinimo lygis
Garsinis 

pavojaus 
signalas

Informacija

Nuolat dega Žemas - Tęskite injekciją

Lėtai mirksi Vidutinis - Tęskite injekciją

Greitai mirksi Didelis - Tęskite injekciją

Išsijungia Kritinis
S 

(Ilgas 
pyptelėjimas)

Injekcija sustoja, kad išvengti karpulės dūžio. Stūmoklis 
grįžta į pradinę padėtį. Adata užsikimšusi arba anestetikas 

negali difunduoti. Pakeiskite adatą arba injekcijos vietą.

Pasipriešinimas injekcijos metu

Paspauskite  mygtuką sąvaržėle maždaug 3 sekundes.  
Išjungimą patvirtina garsinis signalas.

Pastaba: ši funkcija neišjungia suleisto kiekio signalų.

Garsas įjungiamas vėl paspaudus šį klavišą 3 sekundes, kol pasigirsta patvirtinimo signalas.  

Pedalo pypsėjimo įjungimas/išjungimas



SURINKTI

Įsitikinkite, kad stūmoklis visiškai sugrįžęs 
(paspauskite klavišą).
Įstatykite naują karpulę į konteinerį. 
Panaudotos karpulės naudojimas gali 
sutrikdyti injekciją

Prisukite konteinerį prie 
antgalio

Prisukite DHT adatą prie 
konteinerio

Kai esate pasiruošęs injekcijai, 
nuimkite adatos dangtelį ir 
įstatykite jį į atitinkamą angą 
antgalio laikiklyje

Paleiskite greitą injekciją 
, kol iš adatos pasirodys pirmieji 
lašai. Dabar esate pasiruošę 
pradėti injekciją.
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Karpulės ir adatos surinkimas / išardymas

Techniniais klausimais kreipkitės +33 241 560 590 arba mail@dentalhitec.com

IŠARDYTI

Paspauskite pedalą, kad sugrąžinti stūmoklį į pradinę padėtį.

Uždėkite adatos dangtelį 
antgalio laikiklyje.

Atsukite konteinerį. Atsukite ir sunaikinkite 
adatą, naudojant 
medicininių atliekų 
surinkimo prietaisą.

Išimkite karpulę ir ją 
išmeskite pagal medicininių 
atliekų tvarkymo taisykles. 
Išplaukite ir sterilizuokite 
konteinerį pagal jo priežiūros 
rekomendacijas.
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Priežiūra

Privaloma griežtai laikytis šios procedūros, norint išvengti rimtų įrangos sugadinimų, kurių 
nepadengia gamintojo garantija.

Antgalį visada laikykite 
pakreipę žemyn. Uždėkite 
adatos dangtelį antgalio 
laikiklyje.

Atsukite plastikinį 
konteinerį.

Spauskite greitos injekcijos klavišą, kol stūmoklis visiškai išlenda ir jį išimkite iš antgalio.

Išvalykite visas stiklo duženas, ypač nuo stūmoklio ir antaglio vidaus. Įsitikinkite, kad nepažeista 
juoda antgalio tarpinė. Įsitikinkite, kad stiklo duženų nėra antgalio viduje.

Stūmoklį galima plauti po vandeniu, bet nuplovus jį būtina išdžiovinti  
suspaustu oru. Niekada nekiškite antgalio po vandeniu.

Įstatykite stūmoklį atgal į antgalį ir atitaikę 2 stūmoklio šoninius griovelius 
prie 2 strypelių antgalio viduje, paspauskite pedalą.

Prilaikykite stūmoklį, kol jis bus įtrauktas į antgalį ir grįš į pradinę savo 
padėtį

Niekada netepkite SleeperOne stūmoklio riebalais ar tepalu, nes tai sugadins prietaisą.

Karpulės dūžis
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Dėmesio: pradžioje išbandykite dezinfekavimo priemonę ant mažo paviršiaus, 
kad įsitikintumėte, jog nepažeisite antgalio ir jo laikiklio paviršiaus.

Valdymo dėžutė, pedalas
- Išjunkite prietaisą prieš valymą.
- Valykite šias dalis švariu skudurėliu ir alkoholio tirpalu.
- Niekada nenaudokite stiprių tirpiklių ar agresyvių cheminių produktų.
- Niekada nesterilizuokite valdymo dėžutės ir pedalo.
- Niekada nemerkite valdymo dėžutės ir pedalo į skystį.

Antgalis ir antgalio laikiklis
- Dezinfekuokite šias dalis po kiekvieno paciento.
- Valykite šias dalis švariu skudurėliu ir alkoholio tirpalu.
- Naudokite dezinfekavimo priemones, skirtas šiam tikslui.
- Niekada nesterilizuokite antgalio.
- Niekada nemerkite antgalio į skystį.

Priežiūra

Plastikinių konteinerių valymas, dezinfekavimas, sterilizavimas ir laikymas

*Laikykitės jūsų šalyje priimtų nurodymų, jei jie skiriasi nuo šių žingsnių.

Skirtingi žingsniai žemiau*:

Pamerkite konteinerį 2 min. į demineralizuotą vandenį ir švelniai nuvalykite 

minkštu šepečiu.

Skalaukite demineralizuotu vandeniu 20 min.

Įsitikinkite, kad konteineris švarus.

Nupurkškite konteinerį demineralizuotu vandeniu.

Nusausinkite konteinerį neaustiniu audiniu (arba suspaustu oru).

Įdėkite konteinerį į sterilizavimo maišelį, kaip nurodyta EN 868-5.

Sterilizavimas B tipo garų autoklave pagal En13060.

Sterilizavimo laikas ne mažiau kaip 18 min. 134°C.

Įsitikinkite, kad išimtas konteineris yra sausas ir sterilus.

Laikykite sterilius daiktus sausoje nedulkėtoje vietoje.

Mirkymas. Pamerkite konteinerį į dezinfekavimo tirpalą, pvz., ketvirtinį 

amonio tirpalą, ir įjunkite ultragarsinę vonelę 8 min.
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Priežiūra

Valdymo dėžutės  
fiksavimo juostelės

(kodas SA0226)

ø 0,30 (30G) - 16 mm
kodas C3005

ø 0,30 (30G) - 9 mm
kodas C3002

ø 0,40 (27G) - 16 mm
kodas C3009

Plastikiniai konteineriai  
(kodas SA050 arba SA051)

Papildomų priedų galite užsakyti pas vietinį platintoją arba iš Dental Hi Tec.

Atsarginės dalys

2,5 m žemos įtampos maitinimo 
laidas (kodas C2904)

DHT adatos



1 lentelė - Elektromagnetinės emisijos

SleeperOne skirtas naudoti elektromagnetinėje aplinkoje, kurioje elektromagnetiniai 
trukdžiai yra kontroliuojami, kaip aprašyta 1 ir 2 lentelėje žemiau.

Prietaiso naudotojas privalo užtikrinti, kad SleeperOne bus naudojamas atsižvelgiant 
į 3 lentelėje nurodytus minimalius atstumus nuo radijo bangas skleidžiančių prietaisų 
(nešiojamų ir stacionarių), priklausomai nuo bangų stiprumo.

Elektromagnetinė aplinka - direktyvos
SleeperOne naudoja radijo bangas tik savo funkcijoms.  
Be to, šio prietaiso skleidžiamos radijo bangos yra labai silpnos ir neturėtų trikdyti šalia esančių elektronikos prietaisų. 

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

Emisijos testai Atitikimas:
RD emisijos CISPR 11 1 grupė

RD emisijos CISPR 11 B klasė

IEC 61000-3-2 Harmonizacijos transmisija A klasė

IEC 61000-3-3 įtampos svyravimai / Atitinka 
Mirksėjimo emisijos 

2 lentelė - Elektromagnetinis atsparumas
Atsparumo testas
Elektrostatinė iškrova  
IEC 61000-4-2

Trumpalaikis elektros pliūpsnis 
IEC 61000-4-4

Banga 
IEC 61000-4-5

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

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

IEC 60601- testo lygis
±6 kV kontaktu 
±8 kV oru

± 2 kV maitinimo linijoms 
± 1 kV įėjimo/išėjimo linijoms

± 1 kV kintamoji 
± 2 kV pastovioji

‹ 5 % NL (› 95% NL kritimas) 0,5 ciklo

40 % NL (60% NL kritimas) 5 ciklams

70 % NL (30% NL kritimas) 25 ciklams

‹ 5 % NL (› 95% NL kritimas) 5 sekundėms

3 A/m

Atitikties lygis
±6 kV kontaktu 
±8 kV oru

± 1 kV kintamoji 
± 2 kV pastovioji

±1 kV 
±2 kV

0 V / 10 ms

92 V / 100 ms

161 V / 500 ms

0 V / 5000 ms

Netaikoma

Rekomendacijos elektromagnetinei aplinkai
Grindys turi būti medinės, betoninės arba keraminių plytelių. Jei grindys padengtos 
sintetine danga, santykinis drėgnumas turi būti ne mažiau 30%.

Maitinimo įtampa turi būti tipinė komercinėms ar medicinos įstaigoms. 
 

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

Maitinimo įtampos dažnis turi būti tipinis komercinėms ar medicinos įstaigoms. 

PASTABA: NL atitinka kintamosios srovės įtampą prieš testavimą.

Atsparumo testas

Sukeltas RD

IEC 61000-4-6

Spinduliuotas RD

IEC 61000-4-3

IEC 60601- reikiamas testo lygis

3 Vrms

nuo 150 kHz iki 80 MHz

3 V/m

nuo 80 MHz iki 2,5 GHz

Atitinkties lygis

3 V

3 V/m

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

Rekomenduojami atstumai

d = [3,5/V1] √P

d = [3.5/E1] √P nuo 80 MHz iki 800 MHz

d = [7/E1] √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)b.

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 stotys (mobilios/belaidės), telefonai ir racijos, 
mėgėjiškos radijos, AM ir FM radijo ir TV siųstuvų, negali būti numatytas labai tiksliai. Atliekant 
elektromagnetinį testavimą, reikia įvertinti testavimo aplinką. Jei prietaiso naudojimo aplinkoje 
išmatuotas elektromagnetinio lauko stiprumas viršija nustatytas normas, reikia įsitikinti, kad prietaisas 
veikia normaliai. Jei prietaisas veikia nenormaliai, reikia perkelti jį į kitą vietą.
b) esant dažniui nuo 150 kHz iki 80 MHz, lauko stiprumas turi būti mažesnis, negu 3 V/m.

3 lentelė - Rekomenduojami atstumai tarp nešiojamos RD komunikacijos įrangos ir SleeperOne

Didžiausia transmiterio 
galia (W)

0.01
0.1
1

10
100

nuo 150 kHz iki 80 MHz

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

11,67

nuo 80 MHz iki 800 MHz

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

11,67

nuo 800 MHz iki 2,5 GHz

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

11,67

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.

Atstumas, priklausomai nuo transmiterio dažnio (m)

Naudokite tik tą maitinimo 
srovės keitiklį, kuris yra prietaiso 

komplekte (FW7660).

Pavadinimas: SleeperOne    Modelis: S4
Prietaiso klasė: IIA
Naudojama įtampa: kintamoji 100-240 V, 50/60 Hz
Aplinkos temperatūra: 10-40°C
Aplinkos aukštis: iki 3000 m
Antrinio maitinimo srovė: 18 V - 560 mA
Radijo siųstuvo charakteristikos:
Dažnis / galia: 868,3 MHz / maks. 10 mW EIRP
Duomenų greitis / kanalo dažnis / moduliacijos tipas: 120 kbps / 280 kHz / ASK

Matmenys:
Antgalis: diametras 26 mm; ilgis 228 mm; svoris 70 g
Antgalio laikiklis: aukštis 75 mm; plotis 44 mm; ilgis 44 mm
Valdymo dėžutė: ilgis 109 mm; plotis 78 mm; aukštis 24 mm; svoris 106 g
Belaidis pedalas: ilgis 250 mm; plotis 180 mm; aukštis 63 mm; svoris 603 g
Laidinis pedalas (pasirinktinai): ilgis 185 mm; plotis 145 mm; aukštis 33 mm; svoris 320 g
Naudojamos karpulės: 1,8 ml (ISO 11499)
Automatinis išsijungimas: nenaudojant 10 minučių
Atitikimas: 

Savo atsakomybe patvirtiname, kad šis prietaisas atitinka EC ir CSA reikalavimus.
Siekiant prietaisą tobulinti, Dental Hi Tec pasilieka teisę modifikuoti jį be išankstinio įspėjimo.

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.

DHT · ZI de l’Appentière F 49280 Mazières en Mauges

+33(0) 241 561 616
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Techninės charakteristikos
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Naudotojo vadovas

SleeperOne suteikiama 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 SleeperOne 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. SleeperOne negali būti 

pakeistas kitais atvejais, negu numatytais garantijos sąlygose.

Garantijos sąlygos
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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.

Papildomos informacijos

teiraukitės mūsų konsultantų: 

Klinikinė ir techninė informacija: +33 241 560 590 

arba mail@dentalhitec.com

ZI de l’Appentière · 49280 Mazières-en-Mauges · FRANCE

mail@dentalhitec.com

Dantų nejautros naujovė


