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NÁVOD NA POUŽITIE
1. Účel a použitie
Rýchlospojka 420 slúži na spojenie turbín s pripojením typu Multiflex® na hadicu dentálnej súpravy štandardu 6-ISO Midwest. Zabezpečuje rýchlu
výmenu turbín, otočnosť turbíny o 360⁰, slúži ako zdroj svetla.
Obr.1

* Multiflex® je registrovaná značka spoločnosti Kaltenbach&Voigt Co. KG, Biberach
2. Technické údaje
- pripojenie na hadicu 6-ISO Midwest
- zdroj svetla LED , dodávané CHIRANA Medical, a.s.
- napájacie napätie 3,2 - 3,3V, prúd 60-80mA
3. Dôležité pokyny
Rýchlospojka je určená len pre ošetrovanie v oblasti stomatológie.
4. Základné vybavenie dodávané s výrobkom
Tesnenie
1 ks
Kľúč
1 ks
"O" krúžok 3,8x1,15
2 ks
"O" krúžok 6,5x1
3 ks
5. Náhradné diely
Tesnenie
"O" krúžok 3,8x1,15
"O" krúžok 6,5x1
Kľúč
LED žiarovka

č. 741 2569 8
č. 3130 5103
č. 3130 5104
č. 341 2618 4
č. 036 2510 4

6. Pripojenie k hadici – Obr.2
Rýchlospojku na turbínovú hadicu typu 6-ISO Midwest orientovane nasaďte a priskrutkujte otáčaním matice hadice. Potom dotiahnite pomocou
kľúča - Obr. 3. Touto montážou vznikne spoj pre pohonový vzduch, chladiaci vzduch, chladiacu vodu, spätný vzduch a svetlo.
Obr.2

Obr.3

Pred prvým nasadením turbíny na rýchlospojku je vhodné "O" krúžky zľahka namazať SMIOIL sprayom. Iný mazací prostriedok sa
nedoporučuje. Turbínu potom nasuňte na rýchlospojku a smerom dozadu zatlačte až počuteľne zaklapne.
7. Údržba výrobku
7.1. Vonkajšie čistenie – obr.4
Rýchlospojku je možné zvonku čistiť alkoholovým roztokom.
Obr.4

7.2. Dezinfekcia – obr.4
Povrch rýchlospojky doporučujeme dezinfikovať antivírucidnými dezinfekčnými prostriedkami pôsobiacimi i proti vírusu HIV, t.j. dezinfekciou
rozprašovacou alebo stieracou metódou.
Nedoporučuje sa rýchlospojky do dezinfekčných prostriedkov ukladať alebo ponárať. Nepoužívajte žiadne silné alkalické, alebo chlór
obsahujúce dezinfekčné prostriedky. Rýchlospojky nečistite, prípadne nedezinfikujte v ultrazvukových kúpeľoch.
7.3. Sterilizácia

Rýchlospojka sa nesmie sterilizovať.
7.4. Výmena "O" krúžkov – Obr.5
V prípade, že na rýchlospojke vznikne netesnosť je nutné vymeniť gumové "O" krúžky. Krúžok sa prstami vysunie zo zápichu tak, aby sa vzniknutá
slučka dala posunúť smerom dopredu a krúžok sa dal sňať.
Obr. 5

7.5. Výmena LED žiarovky – Obr.6
V prípade zlyhania LED žiarovky ju je možno nahradiť len originálnym dielom od výrobcu Chirana Medical, a.s. alebo od autorizovaného obchodnoservisnej organizácie
Obr.6

8. Opravy a servis
Zabezpečuje Chirana Medical, a.s. alebo autorizované obchodno-servisné organizácie.
9. Použité symboly
Dátum výroby

Výrobca

Varovanie

Krehké,
opatrne

Pozri návod na použitie

Uchovávať v suchu

Zákaz sterilizácie

Hranice teploty

XXXX
zaobchádzať

Hranice vlhkosti
Nosiť ochranné rukavice

Nelikvidovať
spolu
komunálnym odpadom

s

Hranice atmosferického
tlaku

10. Likvidácia prístroja
Po skončení životnosti, prístroj (náradie) nesmie byť likvidovaný s bežným odpadom.
Likviduje sa s ostatným priemyselným odpadom, t.j. oddeleným zberom.
Oddelený zber a elektroodpad sa odovzdáva distribútorovi, alebo spracovateľovi odpadu pre opätovné použitie, alebo recykláciu.
Zber odpadu, t.j. prístroj alebo náradie zabezpečujú distribútori (zmluvné servisné organizácie, resp. zmluvní servisní pracovníci), ktorí prístroj
(náradie) odoberú od spotrebiteľa po vyčistení, predpísanej dezinfekcii i sterilizácii a odovzdajú spracovateľovi odpadu, ktorý má súhlas pre
nakladanie s nebezpečným odpadom.
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