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HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
1. Alkalmazás 
A 420 gyorscsatlakozó a Multiflex® csatlakozású turbinák és a 6-ISO MIDWEST végződésű tömlők összekötéséhez szolgál. Lehetővé teszi 

a turbina gyors cserélését, fordulását 360o   Fényit biztosít a turbina kézidarabnak.  
 

Kép.1 

 
 

* Multiflex® - a Kaltenbach&Voigt Co. KG, Biberach cég regisztrált márkája   

 
2. Műszaki adatok 
- Végződése a 6-ISO Midwest (fényes) tömlőre csatlakozik 
- Fényi táp LED, a CHIRANA Medical, a.s. saját tartozéka  
- Feszültség 3,2 - 3,3V,   áram 60-80mA 
 
3. Fontos utasítások 

 A gyorscsatlakozó csak a fogászatban használható. 

 
4. Alap tartozékok  
Tömítés    1 db 
Kulcs     1 db    
"O" gyűrű 3,8x1,15   2 db 
"O" gyűrű 6,5x1    3 db 
 
5. Alkatrészek 
Tömítés      sz. 741 2569 8 
"O" gyűrű 3,8x1,15   sz. 3130 5103 
"O" gyűrű 6,5x1    sz. 3130 5104 
Kulcs     sz. 341 2618 4 
LED izzó    sz. 036 2510 4 
 
6. Csatlakozás a tömlőhöz – kép.2 
A gyorscatlakozót a 6-ISO MIdwest tömlőn lévő anyához csavarozzuk, és az anyát meghúzzuk kép. 2, ezután rögzítjük kulccsal kép.3 , így 
meggátoljuk a csatlakozás áteresztését. Ezzel a csatlakozással létrejön a meghajtó levegő, visszajövő levegő, hűtő levegő, hűtő víz és a fény 
csatlakozása. 

    
   Kép.2 

 
Kép.3 

 
 

A turbina első csatlakozása élőt szükséges a gyorscsatlakozón lévő "O" gyűrűket  SMIOIL sprayel – ábr.3 finoman megkenni. Más 
gyártmányú kenőanyag használatát nem javasoljuk. Turbinát ezután helyezzék rá a gyorscsatlakozóra és egy hátrafelé mozdulattal nyomják 
meg, amíg nem hallatszik, hogy beakadt. 

 
7. Karbantartás 
7.1. Külső tisztítás – kép.4 

   A gyorscsatlakozó külsejét lehetséges alkoholos oldattal tisztítani. 
 
Kép.4 

 
 
7.2. Fertőtlenítés – Kép.4 

A gyorscsatlakozó külsejét ajánljuk fertőtleníteni Antivirusos fertőtlenítő folyadékokkal, amelyek hatnak a HIV vírus ellen. A 
fertőtlenítéstörüléssel vagy porlasztással végezzük.  
 

Nem ajánlott a gyorscsatlakozókat fertőtlenítő folyadékokban áztatni. Ne használjon erősen alkálikus, vagy klórt tartalmazó fertőtlenítő 
vegyszereket. Gyorscsatlakozókat ne tisztítsa, illetve ne fertőtlenítse ultrahangos tisztítókban. 



7.3. Sterilizáció 

  A gyorscsatlakózó nem sterilizálható.   
 
7.4. "O" gyűrűk cseréje – Kép.5 
Amennyiben a gyorscsatlakozó csatlakozása áteresztene szükséges az "O" gyűrűk cseréje. A gyűrűt ujjakkal kitoljuk a bevágásból úgy, hogy a kitolt 
részt előre lehessen húzni és így levenni a gyűrűt 
Kép. 5 
 

 
 
7.5. LED izzó cseréje – Kép.6 
A LED izzó esetleges meghibásodásánál, lehetséges a cserélése, ezt az izzót kizárólagosan csak eredeti Chirana Medical, a.s. vagy más autorizáltt 
eladó-szerviz partnernél kapható LED izzóval lehet helyettesíteni. 
Kép.6 

 
8. Javítás 
Javítást a Chirana Medical, a.s. biztosítja vagy az eladó-szerviz partnerei. 
   
9. Megjelölések 
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 10. Készülék likvidálása 

 

Az élettartama után a készüléket (műszert) nem szabad hagyományos hulladékokkal likvidálni. Likvidálni lehet más ipari hulladékkal, 
szeparált gyűjtéssel. A szeparált gyűjtés és a elektorhulladékot a forgalmazónak vagy a hulladék feldolgozónak ujrahasznosíttásra kell 
leadni. A hulladék gyűjtést (készüléket, műszert) a forgalmazó ill. a eladó-szerviz partnerek biztosítják. Ezek a készüléket (műszert) 

átveszik a felhasználótól tisztítás, fertőtlenítés és sterilizáció után, és továbbítják a hulladék feldolgozónak, amelynek van engedélye a veszélyes 
hulladékkal lévő munkálatokra. 

 
GYÁRTÓ:    
 

Chirana Medical a.s. Stará Turá 
Nám. Dr. A. Schweitzera 194 
916 01  STARÁ TURÁ, P.O.Box 57 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
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