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1 Υποδείξεις χρήστη

1.1 Οδήγηση χρήστη

Προϋπόθεση
Διαβάζετε αυτές τις οδηγίες πριν από την πρώτη έναρξη λειτουργίας του προϊόντος,
για να αποφύγετε λανθασμένους χειρισμούς και βλάβες.

Υπόδειξη
Λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες χρήσης ESTETICA E30 της μονάδας θεραπείας!

1.1.1 Συντομεύσεις
Συντό‐
μευση

Εξήγηση

GA Οδηγίες χρήσης
PA Οδηγίες φροντίδας
MA Οδηγίες συναρμολόγησης
TA Οδηγίες για τον τεχνικό
ΤΕΑ Τεχνικός έλεγχος ασφαλείας
IEC International Electrotechnical Commission
RA Οδηγίες επισκευών
ΗΜΣ Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
ZEG Συσκευή αποτρύγωσης
IR Υπέρυθρο
IrDA Infrared Data Association

1.1.2 Σύμβολα
Βλέπε κεφάλαιο Ασφάλεια/Προειδοποιητικό σύμβολο

Σημαντικές πληροφορίες για χειριστές και τεχνικούς

Απαίτηση για δράση

Σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία της ΕΚ 93/42 Ιατρικά προϊόντα

Επιδέχεται θερμική απολύμανση μέχρι και 95 °C (203 °F)

Επιδέχεται αποστείρωση με ατμό μέχρι και 135 oC (275 °F)

1.1.3 Ομάδα στόχος
Το έγγραφο αυτό απευθύνεται σε οδοντιάτρους και στο
προσωπικό των οδοντιατρείων.
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2 Μέθοδοι επεξεργασίας κατά DIN EN ISO 17664

2.1 Υποδείξεις
Η επεξεργασία αποτελείται από τα παρακάτω βασικά βήματα:

▪ Καθαρισμός και απολύμανση (χειροκίνητα ή αυτόματα)

▪ Αποστείρωση

Υπόδειξη
 
Λάβετε υπόψη σας τους εθνικούς κανονισμούς υγιεινής, π.χ. για τη Γερμανία τις
οδηγίες του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ (RKI).

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού κατά τον καθαρισμό της μονάδας θεραπείας.
Ελλιπής ενημέρωση του προσωπικού καθαρισμού και προετοιμασία της μονάδας θε‐
ραπείας μπορεί να προκαλέσει τον τραυματισμό του προσωπικού καθαρισμού.
▶ Η παραμονή μέσα στους χώρους θεραπείας επιτρέπεται μόνο σε ειδικά εκπαιδευ‐

μένο προσωπικό και σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό καθαρισμού.
▶ Τοποθετήστε το κάθισμα για τον καθαρισμό και απενεργοποιήστε τη συσκευή.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Ζημιές στο προϊόν από λανθασμένη απολύμανση.
Βλάβες λειτουργίας.
▶ Χρησιμοποιείτε προϊόντα απολύμανσης σύμφωνα με τις πληροφορίες του κατα‐

σκευαστή.
▶ Μην αποστειρώνετε ψεκάζοντας αλλά μόνο χρησιμοποιώντας μάκτρο.
▶ Μη βυθίζετε το προϊόν ή μέρη του προϊόντος μέσα σε υγρό.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος για την υγεία και υλικές ζημιές εξαιτίας λανθασμένης αποστείρωσης.
Κίνδυνος μόλυνσης για το προσωπικό χρήσης και για τους ασθενείς.
Πρόκληση βλάβης στο αποστειρωμένο προϊόν.
▶ Μην αποστειρώνετε με θερμό αέρα, με χημική ψυχρή αποστείρωση και με οξείδιο

του αιθυλενίου.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη τήρηση των μέτρων φροντίδας προκαλεί κινδύνους για την υγεία και υλικές ζη‐
μιές.
Κίνδυνος μόλυνσης για το προσωπικό χρήσης και για τους ασθενείς.
Ζημιές στο προϊόν.
▶ Τηρήστε τα μέτρα φροντίδας.

Υπόδειξη
Οι μέθοδοι επεξεργασίας για τα εργαλεία και τα μοτέρ αναφέρονται στις ξεχωριστές
οδηγίες χρήσης, οι οποίες εμπεριέχονται στις συσκευασίες των εργαλείων και των
μοτέρ.
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2.2 Γενικές οδηγίες επεξεργασίας για τη μονάδα θεραπείας της εταιρείας
KaVo
Πρέπει πάντα να λαμβάνετε υπόψη σας τις γενικές οδηγίες επεξεργασίας. Οι λεπτομε‐
ρείς οδηγίες επεξεργασίας σχετικά με το προϊόν περιγράφονται στη σύνδεση.

Στον χώρο χρήσης ▶ Απομακρύνετε τους επιφανειακούς ρύπους
με ένα μαντίλι μίας χρήσης ή ένα χαρτομάντι‐
λο.

Αποθήκευση και μεταφορά Η εταιρεία KaVo συνιστά τον καθαρισμό της συσκευής όσο πιο σύντομα
γίνεται μετά τη χρήση.
 

Προετοιμασία καθαρισμού ▶ Λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες προετοιμα‐
σίας σχετικά με το προϊόν.

Καθαρισμός: Χειροκίνητα Εξαρτήματα:

▪ Βούρτσα ή μαντίλι

▪ Πόσιμο νερό 30 °C ± 5 °C

▶ Καθαρίστε τους ρύπους από την επιφάνεια
σκουπίζοντας με κατάλληλο καθαριστικό
σύμφωνα με τις οδηγίες κατασκευαστή.
Ελέγξτε πρώτα την ανοχή του υλικού στο κα‐
θαριστικό σε ένα σημείο της μονάδας θερα‐
πείας που δεν φαίνεται.

Καθαρισμός: Αυτόματα Η εταιρεία KaVo συνιστά θερμική απολύμανση μέχρι και 95 °C σύμφωνα
με το πρότυπο ISO 15883-1, π.χ. Miele G 7781 / G 7881 με χρήση ενός
αλκαλικού προϊόντος καθαρισμού με τιμή pH μέγ. 10.

▶ Οι ρυθμίσεις προγράμματος και τα απαιτού‐
μενα προϊόντα καθαρισμού και απολύμαν‐
σης αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης της
συσκευής θερμικής απολύμανσης.

▶ Αμέσως μετά τον μηχανικό καθαρισμό/
απολύμανση επεξεργαστείτε το ιατρικό
προϊόν με τα προσφερόμενα από την KaVo
προϊόντα και συστήματα φροντίδας.

Απολύμανση: Χειροκίνητα ▶ Αποστειρώνετε μόνο χρησιμοποιώντας μάκ‐
τρο. Δεν είναι δυνατή η εφαρμογή αποστεί‐
ρωσης ψεκασμού και απολυμαντηρίων.

▶ Σκουπίστε όλες τις επιφάνειες με ένα μαλακό
πανί και εγκεκριμένα προϊόντα απολύμαν‐
σης.

Επιτρεπόμενα προϊόντα απολύμανσης:
▪ CaviCide / CaviWipes (Metrex)

▪ Mikrozid AF Liquid (Schülke & Mayr)

▪ FD 322 (Dürr Dental)

▪ Incidin Liquid (Ecolab)

▶ Χρησιμοποιείτε το προϊόν απολύμανσης
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατα‐
σκευαστή.

▶ Λάβετε υπόψη σας το φύλλο προδιαγραφών
ασφαλείας του προϊόντος απολύμανσης.
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Απολύμανση: Αυτόματα Η KaVo συνιστά τη χρήση θερμικών συσκευών απολύμανσης σύμφωνα με
το πρότυπο EN ISO 15883-1, οι οποίες λειτουργούν με αλκαλικά προϊόντα
καθαρισμού με τιμή pH που δεν υπερβαίνει το 10 (π.χ. Miele G 7781 / G
7881 – η επαλήθευση εκτελέστηκε με το πρόγραμμα "VARIO-TD", με
προϊόν καθαρισμού "neodisher® mediclean" και εκθαμβωτικό "neodisher®
mielclear" και αναφέρεται μόνο στη συμβατότητα υλικών με προϊόντα της
KaVo.).

▶ Οι ρυθμίσεις προγράμματος και τα απαιτού‐
μενα προϊόντα καθαρισμού και απολύμαν‐
σης αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης της
συσκευής θερμικής απολύμανσης.

▶ Για να αποφεύγονται βλάβες στο ιατρικό
προϊόν KaVo, βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό
προϊόν μετά το πέρας του λειτουργικού κύ‐
κλου είναι στεγνό εσωτερικά και εξωτερικά
και αμέσως μετά λιπάνατε με προϊόντα φρο‐
ντίδας του συστήματος φροντίδας KaVo.

Στέγνωμα: Χειροκίνητα ▶ Φροντίζετε ο πεπιεσμένος αέρας να είναι
στεγνός, καθαρός και αμόλυντος σύμφωνα
με το πρότυπο ISO 7494-2.

▶ Φυσάτε με πεπιεσμένο αέρα εξωτερικά και
εσωτερικά μέχρι να μην είναι πλέον ορατή
καμιά σταγόνα νερού.

Στέγνωμα: Αυτόματα Το αυτόματο στέγνωμα αποτελεί κατά κανόνα μέρος του κύκλου καθαρι‐
σμού/απολύμανσης της συσκευής θερμικής απολύμανσης και δεν πρέπει
να υπερβαίνει τους 95 °C.
 

Συντήρηση ▶ Ξεχωρίζετε τα κατεστραμμένα προϊόντα.
Έλεγχος και έλεγχος λειτουργίας ▶ Διεξάγετε οπτικό έλεγχο για βλάβες και φθο‐

ρές.

▶ Ελέγχετε τακτικά τη λειτουργία των προϊό‐
ντων.

Συσκευασία ▶ Χρησιμοποιείστε τα τυποποιημένα υλικά συ‐
σκευασίας. Η σφράγιση δεν πρέπει να δέχε‐
ται πίεση.

▶ Για να διασφαλίσετε την αποστείρωση, χρη‐
σιμοποιείστε αποστειρωμένη συσκευασία.

Αποστείρωση Όλα τα προϊόντα που επιδέχονται αποστείρωση έχουν θερμική αντίσταση
μέχρι και 138 °C.
Η εταιρεία KaVo συνιστά την αποστείρωση σε μία συσκευή αποστείρωσης
ατμού (αυτόκαυστο) σύμφωνα με το πρότυπο EN 13060 / ISO 17665-1,
π.χ. STERIclave B 2200 / 2200 P (εταιρεία KaVo) ή Citomat σειράς K
(εταιρεία Getinge).

▶ Αποστειρώνετε με τριπλό κλασματικό κενό
(συσκευή αποστείρωσης κατηγορίας Β),
χρόνος διατήρησης 4 λεπτά, 134 °C ± 1 °C,
υπερπίεση 2,13 bar.

Αποθήκευση ▶ Αποθηκεύετε τα καθαρά προϊόντα προστα‐
τεύοντας τα από τη σκόνη σε στεγνό, σκοτει‐
νό και δροσερό χώρο και όσο γίνεται απαλ‐
λαγμένο από μικρόβια.

▶ Προσέχετε την ημερομηνία λήξης του απο‐
στειρωμένου προϊόντος.
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2.2.1 Επισκόπηση επεξεργασίας ESTETICA E30
Είδη επεξεργασίας/ιατρικά προϊόντα Καθαρισμός Απολύμανση Αποστείρω‐

ση
χειροκίνητα αυτόματα χειροκίνητα αυτόματα αυτόματα

Επιφάνειες
Συσκευή X  X   
Στήριγμα X  X   
Προβολέας X  X Βλέπε επίσης:

2 GA KaVoLUX 540
LED / EDI / MAIA

Προβολείς Λαβές X X X X X
Ταμπλέτα ιατρού
Χειρολαβή τραπεζιού TM / Λαβή με εσο‐
χή τραπεζιού S

X X

Κάνουλα Χειρολαβή τριών λειτουργιών X  X  X
Μαξιλάρι εναπόθεσης/Αντιολισθητικό χα‐
λάκι

X X X X X

Φορέας εργαλείων X  X
Μετακινούμενος συγκρατήρας Τραπέζι S X  X   
Ταμπλέτα βοηθού
Τεμάχια σύνδεσης του εύκαμπτου σωλή‐
να αναρρόφησης

X X X X  

Τμήμα ασθενή
Υποδοχή ποτηριού X  X   
Βρυσάκι πλήρωσης ποτηριού X  X   
Πορσελάνινο πτυελοδοχείο X X X X  

2.2.2 Προετοιμασία KaVo Screen One / KaVo Screen HD

Καθαρισμός και απολύμανση

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υφάσματα που ξεβάφουν.
Υφάσματα που ξεβάφουν μπορούν να προκαλέσουν μόνιμες χρωματικές αλλοιώσεις
που δε μπορούν να διορθωθούν.
▶ Απομακρύνετε αμέσως τις χρωματικές αλλοιώσεις με νερό.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υλικές ζημιές εξαιτίας απολύμανσης ψεκασμού.
Τα προϊόντα απολύμανσης φτάνουν μέχρι τις ρωγμές και καταστρέφουν το βερνίκι.
▶ Μην αποστειρώνετε με ψεκασμό.
▶ Αποστειρώνετε μόνο χρησιμοποιώντας μάκτρο.

▶ Καθαρίστε τις επιφάνειες με μαλακό πανί και απολυμάνετε με τα κατάλληλα προϊό‐
ντα απολύμανσης επιφανειών.
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2.3 Επεξεργασία επιφάνειας μονάδας θεραπείας / στηρίγματος

Τοποθετείστε το κάθισμα για καθαρισμό
▶ Τοποθετήστε την πλάτη σε κάθετη θέση και μετακινήστε την έδρα προς τα επάνω.

Βλέπε επίσης:
2 Οδηγίες χρήσης ESTETICA E30

Απενεργοποιήστε τη συσκευή
▶ Απενεργοποιήστε τη συσκευή από τον κεντρικό διακόπτη.

 

Καθαρισμός και απολύμανση της επιφάνειας της μονάδας θεραπείας/
του στηρίγματος

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υφάσματα που ξεβάφουν.
Υφάσματα που ξεβάφουν μπορούν να προκαλέσουν μόνιμες χρωματικές αλλοιώσεις
που δε μπορούν να διορθωθούν.
▶ Απομακρύνετε αμέσως τις χρωματικές αλλοιώσεις με νερό.

Επιτρεπόμενα προϊόντα απολύμανσης:
▪ CaviCide / CaviWipes (Metrex)

▪ Mikrozid AF Liquid (Schülke & Mayr)

▪ FD 322 (Dürr Dental)

▪ Incidin Liquid (Ecolab)
▶ Καθαρίστε τις επιφάνειες και το στήριγμα με μαλακό πανί και απολυμάνετε με τα

κατάλληλα προϊόντα απολύμανσης επιφανειών.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υλικές ζημιές εξαιτίας απολύμανσης ψεκασμού.
Τα προϊόντα απολύμανσης φτάνουν μέχρι τις ρωγμές και καταστρέφουν το βερνίκι.
▶ Μην αποστειρώνετε με ψεκασμό.
▶ Αποστειρώνετε μόνο χρησιμοποιώντας μάκτρο.
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Καθαρισμός και απολύμανση ποδοχειριστήριου

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υλικές ζημιές εξαιτίας λανθασμένης χρήσης νερού.
Πρόκληση βλάβης στο ποδοχειριστήριο.
▶ Για τον καθαρισμό του ποδοχειριστήριου δεν πρέπει να το τοποθετείτε μέσα σε νε‐

ρό ή να το κρατάτε κάτω από τρεχούμενο νερό.
▶ Σκουπίζετε μόνο, μη ψεκάζετε.

2.4 Επεξεργασία ταμπλέτα ιατρού

2.4.1 Προετοιμασία χειρολαβής και μαξιλαριού εναπόθεσης/
αντιολισθητικού χαλιού

Υπόδειξη
Η χειρολαβή του τραπεζιού TM δεν μπορεί να αφαιρεθεί.

Καθαρισμός και απολύμανση της χειρολαβής του τραπεζιού TM / Λαβή
με εσοχή τραπεζιού S
▶ Καθαρίστε τη χειρολαβή (τραπέζι TM) / τη λαβή με εσοχή (τραπέζι S) με μαλακό

πανί και νερό και απολυμάνετε με πλύση με επιτρεπόμενο απολυμαντικό μέσο επι‐
φανειών.

Καθορισμός, απολύμανση και αποστείρωση μαξιλαριού εναπόθεσης/
αντιολισθητικού χαλιού
▶ Εκτελέστε θερμική απολύμανση και αποστείρωση των μαξιλαριών εναπόθεσης/του

αντιολισθητικού χαλιού.

2.4.2 Προετοιμασία του φορέα εργαλείων τραπεζιού TM

Υπόδειξη
Ο φορέας εργαλείων είναι αφαιρούμενος για καλύτερο καθαρισμό.
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Καθαρισμός και απολύμανση του φορέα εργαλείων

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υλικές ζημιές εξαιτίας θερμικής απολύμανσης.
 
▶ Μην απολυμαίνετε με θερμική απολύμανση το φορέα εργαλείων.

▶ Τραβήξτε τις μύτες ασφάλισης ομοιόμορφα προς τα έξω και αφαιρέστε με προσο‐
χή το φορέα εργαλείων.

▶ Καθαρίστε το φορέα εργαλείων κάτω από τρεχούμενο νερό.

▶ Απολυμάνετε το φορέα εργαλείων με μάκτρο.

Αποστείρωση βάση εργαλείων

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υλικές ζημιές εξαιτίας αποστείρωσης.
 
▶ Μην αποστειρώνετε το φορέα εργαλείων.

2.4.3 Προετοιμασία μετακινούμενου συγκρατήρα Τραπέζι S

Υπόδειξη
Ο μετακινούμενος συγκρατήρας Τραπέζι S είναι αφαιρούμενος για καλύτερο καθαρι‐
σμό.

Καθαρισμός και απολύμανση μετακινούμενου συγκρατήρα Τραπέζι S

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υλικές ζημιές εξαιτίας θερμικής απολύμανσης.
 
▶ Μην κάνετε θερμική απολύμανση στον μετακινούμενο συγκρατήρα Τραπέζι S.

▶ Αφαιρέστε τα εργαλεία από τους εύκαμπτους σωλήνες.
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▶ Αφαιρέστε τον κύλινδρο από το μετακινούμενο συγκρατήρα.

▶ Αφαιρέστε τον μετακινούμενο συγκρατήρα τραβώντας προς τα επάνω.

▶ Καθαρίστε τον μετακινούμενο συγκρατήρα και τον κύλινδρο με τρεχούμενο νερό.

▶ Απολυμάνετε σκουπίζοντας το μετακινούμενο συγκρατήρα Τραπέζι S.

Αποστείρωση μετακινούμενου συγκρατήρα Τραπέζι S

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υλικές ζημιές εξαιτίας αποστείρωσης.
 
▶ Μην αποστειρώνετε το μετακινούμενο συγκρατήρα Τραπέζι S.

2.4.4 Προετοιμασία της χειρολαβής τριών λειτουργιών KaVo One

Υπόδειξη
Μετά την αποστείρωση επαλείψτε τους δακτυλίους O με γράσο σιλικόνης (Αρ. υλι‐
κού 1.000.6403) ή ψεκάστε με KaVo Rota Spray 2 (Αρ. υλικού 0.411.7510). Μετά
την αλλαγή της κάνουλας φυσήξετε καλά πριν την έναρξη της περίθαλψης στο κανά‐
λι του αέρα, προκειμένου να διασφαλίσετε, ότι κατά τη διάρκεια της περίθαλψης θα
εξέρχεται στεγνός αέρας.

Υπόδειξη
Για τον καθαρισμό/την προετοιμασία της κάνουλας της χειρολαβής τριών λειτουρ‐
γιών KaVo One η κάνουλα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί στο σωλήνα της κάνου‐
λας και στον κωνικό μανδύα.

Καθαρισμός χειρολαβής τριών λειτουργιών KaVo One

Αυτόματος καθαρισμός

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υλικές ζημιές εξαιτίας ακατάλληλου καθαρισμού/απολύμανσης.
 
▶ Μην αποστειρώνετε τα επιμέρους εξαρτήματα της κάνουλας στη συσκευή αποστεί‐

ρωσης θερμού αέρα.
▶ Μην καθαρίζετε τα επιμέρους εξαρτήματα της κάνουλας χρησιμοποιώντας εμβυθί‐

σεις ή υπερήχους.
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▶ Εκτελέστε θερμική απολύμανση και αποστείρωση των επιμέρους εξαρτημάτων της
κάνουλας.

Καθαρισμός δια χειρός

Υπόδειξη
Ένας καθαρισμός δια χειρός πρέπει να συνδυαστεί με μια απολύμανση.

Εσωτερικός καθαρισμός
▶ Αφήστε τη χειρολαβή και την κάνουλα στο εργαλείο και ενεργοποιήστε για 60 δευ‐

τερόλεπτα τον αέρα και το νερό.

Εξωτερικός καθαρισμός

Απαραίτητα πρόσθετα εξαρτήματα:

▪ Πόσιμο νερό 30 oC ± 5 oC

▪ Βούρτσα, π. χ. μέτριας σκληρότητας οδοντόβουρτσα
▶ Κρατήστε σταθερά τη χειρολαβή στο σώμα της βαλβίδας και ξεβιδώστε την κάνου‐

λα.

▶ Αποσυναρμολογήστε την κάνουλα της χειρολαβής τριών λειτουργιών KaVo One
στον σωλήνα της κάνουλας και στον κωδικό μανδύα.

▶ Καθαρίστε το σωλήνα της κάνουλας και τον κωνικό μανδύα βουρτσίζοντάς τους
κάτω από τρεχούμενο νερό (ποιότητας τουλάχιστον πόσιμου νερού).

▶ Απομακρύνετε αμέσως ρύπους από τα χρησιμοποιημένα στο οδοντιατρείο υλικά
(υλικά αποτυπωμάτων, καυστικά χημικά).

▶ Σκουπίστε με προσοχή τους ρύπους από τις χειρολαβές της κάνουλας με μια μα‐
λακή μπατονέτα ή μαλακό πανί και οινόπνευμα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υλικές ζημιές εξαιτίας χρήσης πολύ μακριάς βελόνας ακροφυσιών.
Πρόκληση βλάβης στους εσωτερικούς εύκαμπτους σωλήνες της κάνουλας.
▶ Κατά τον καθαρισμό των οπών εξόδου των μέσων χρησιμοποιείστε μία μικρή βε‐

λόνα ακροφυσίων (Αρ. υλικού 1.004.4986).

▶ Απομακρύνετε με προσοχή τους ρύπους στις οπές εξόδου των μέσων με τη κοντή
βελόνα ακροφυσίων.

Απολύμανση χειρολαβής KaVo One

Απολύμανση δια χειρός

Βλέπε επίσης:
2 2.2 Γενικές οδηγίες επεξεργασίας για τη μονάδα θεραπείας της εταιρείας KaVo, Σε‐

λίδα 6

Εξωτερική απολύμανση
▶ Καθαρίστε τις επιφάνειες με ένα μαλακό πανί.
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Αυτόματη απολύμανση

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υλικές ζημιές εξαιτίας ακατάλληλου καθαρισμού/απολύμανσης.
 
▶ Μην αποστειρώνετε τα επιμέρους εξαρτήματα της κάνουλας στη συσκευή αποστεί‐

ρωσης θερμού αέρα.
▶ Μην καθαρίζετε τα επιμέρους εξαρτήματα της κάνουλας χρησιμοποιώντας εμβυθί‐

σεις ή υπερήχους.

▶ Εκτελέστε θερμική απολύμανση και αποστείρωση των επιμέρους εξαρτημάτων της
κάνουλας.

Στέγνωμα χειρολαβής τριών λειτουργιών KaVo One

Δια χειρός στέγνωμα
▶ Φυσάτε με πεπιεσμένο αέρα εξωτερικά και εσωτερικά μέχρι να μην είναι πλέον

ορατή καμιά σταγόνα νερού.

Αυτόματο στέγνωμα

Δεν επιδέχεται εφαρμογή.

Αποστείρωση χειρολαβής τριών λειτουργιών KaVo One

Υπόδειξη
Η κάνουλα δεν επιδέχεται αποστείρωση.

▶ Κρατήστε σταθερά τη χειρολαβή τριών λειτουργιών και ξεβιδώστε την κάνουλα.

Αποστείρωση στο αυτόκαυστο σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 13060
▶ Αφαιρέστε τον κωνικό μανδύα από το σωλήνα της κάνουλας και σφραγίστε τα σε

συσκευασία υλικών για αποστείρωση.

▶ Αποστειρώστε με τριπλό κλασματικό κενό (συσκευή αποστείρωσης κατηγορίας Β),
χρόνος διατήρησης 4 λεπτά, 134 oC ± 1 °C, υπερπίεση 2,13 bar.
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υλικές ζημιές εξαιτίας υπερθέρμανσης.
Πρόκληση ζημιάς στην κάνουλα.
▶ Αφαιρέστε τα εξαρτήματα από τη συσκευή αποστείρωσης αμέσως μετά τον κύκλο

αποστείρωσης.

Αποθήκευση
▶ Αποθηκεύετε τα επεξεργασμένα προϊόντα προστατευμένα από σκόνη και κατά το

δυνατόν από μικρόβια σε ένα στεγνό, σκοτεινό και δροσερό χώρο.

2.4.5 Προετοιμασία της χειρολαβής τριών λειτουργιών

Υπόδειξη
Μετά την αποστείρωση επαλείψτε τους Δακτυλίους Ο των χειρολαβών με περίβλημα
με γράσο σιλικόνης (Αρ. υλικού 1.000.6403) ή ψεκάστε τον με το KaVo Rota Spray
2 (Αρ. υλικού 0.411.7510). Μετά την αλλαγή της κάνουλας φυσήξετε καλά πριν την
έναρξη της θεραπείας στο κανάλι του αέρα, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι κατά
τη διάρκεια της θεραπείας θα εξέρχεται στεγνός αέρας.

Καθαρισμός της χειρολαβής τριών λειτουργιών

Αυτόματος καθαρισμός

Δεν επιδέχεται εφαρμογή.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υλικές ζημιές εξαιτίας ακατάλληλου καθαρισμού/απολύμανσης.
 
▶ Μην πλένετε το σωληνωτό δακτύλιο συγκράτησης και την κάνουλα μέσα στη συ‐

σκευή θερμικής απολύμανσης.
▶ Μην αποστειρώνετε το σωληνωτό δακτύλιο συγκράτησης και την κάνουλα μέσα

στη συσκευή αποστείρωσης θερμού αέρα.
▶ Μην καθαρίζετε το σωληνωτό δακτύλιο συγκράτησης και την κάνουλα χρησιμο‐

ποιώντας εμβυθίσεις ή υπερήχους.

Καθαρισμός δια χειρός

Υπόδειξη
Ένας καθαρισμός δια χειρός πρέπει να συνδυαστεί με μια απολύμανση.

Εσωτερικός καθαρισμός
▶ Αφήστε τους σωληνωτούς δακτυλίους συγκράτησης και την κάνουλα πάνω στα ερ‐

γαλεία και ενεργοποιήστε για 60 δευτερόλεπτα τον αέρα και το νερό.

Εξωτερικός καθαρισμός

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας θερμών σωμάτων βαλβίδας (στοιχεία θέρμανσης,
λαμπτήρας υψηλής πίεσης).
Κίνδυνος εγκαύματος.
▶ Απενεργοποιήστε τη συσκευή από τον κεντρικό διακόπτη.
▶ Μετά από χρήση μεγαλύτερης διάρκειας αφήνετε τη χειρολαβή πρώτα να κρυώσει.
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Απαραίτητα πρόσθετα εξαρτήματα:
▪ Πόσιμο νερό 30 oC ± 5 oC

▪ Βούρτσα, π. χ. μέτριας σκληρότητας οδοντόβουρτσα
▶ Αποσυναρμολογείστε το σωληνωτό δακτύλιο συγκράτησης και την κάνουλα.

▶ Αποσυναρμολογείστε το βασικό μέρος από το σωληνωτό δακτύλιο συγκράτησης.

 

▶ Καθαρίστε το βασικό μέρος, το σωληνωτό δακτύλιο συγκράτησης και την κάνουλα
βουρτσίζοντας τα κάτω από τρεχούμενο νερό (ποιότητας τουλάχιστον πόσιμου νε‐
ρού).

▶ Απομακρύνετε αμέσως ρύπους από τα χρησιμοποιημένα στο οδοντιατρείο υλικά
(υλικά αποτυπωμάτων, καυστικά χημικά).

▶ Σκουπίστε με προσοχή τους ρύπους από τις χειρολαβές της κάνουλας με μια μα‐
λακή μπατονέτα ή μαλακό πανί και οινόπνευμα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υλικές ζημιές εξαιτίας χρήσης πολύ μακριάς βελόνας ακροφυσιών.
Πρόκληση βλάβης στους εσωτερικούς εύκαμπτους σωλήνες της κάνουλας.
▶ Κατά τον καθαρισμό των οπών εξόδου των μέσων χρησιμοποιείστε μία μικρή βε‐

λόνα ακροφυσίων (Αρ. υλικού 1.004.4986).

▶ Απομακρύνετε με προσοχή τους ρύπους στις οπές εξόδου των μέσων με τη κοντή
βελόνα ακροφυσίων.

Απολύμανση χειρολαβής τριών λειτουργιών

Απολύμανση δια χειρός

Εξωτερική απολύμανση
▶ Καθαρίστε τις επιφάνειες με ένα μαλακό πανί.

Αυτόματη απολύμανση

Δεν επιδέχεται εφαρμογή.
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υλικές ζημιές εξαιτίας ακατάλληλου καθαρισμού/απολύμανσης.
 
▶ Μην πλένετε το σωληνωτό δακτύλιο συγκράτησης και την κάνουλα μέσα στη συ‐

σκευή θερμικής απολύμανσης.
▶ Μην αποστειρώνετε το σωληνωτό δακτύλιο συγκράτησης και την κάνουλα μέσα

στη συσκευή αποστείρωσης θερμού αέρα.
▶ Μην καθαρίζετε το σωληνωτό δακτύλιο συγκράτησης και την κάνουλα χρησιμο‐

ποιώντας εμβυθίσεις ή υπερήχους.

Στέγνωμα χειρολαβής τριών λειτουργιών

Δια χειρός στέγνωμα
▶ Φυσάτε με πεπιεσμένο αέρα εξωτερικά και εσωτερικά μέχρι να μην είναι πλέον

ορατή καμιά σταγόνα νερού.

Αυτόματο στέγνωμα

Δεν επιδέχεται εφαρμογή.

Φροντίδα της χειρολαβής τριών λειτουργιών

Προϋπόθεση
Η προετοιμασία της χειρολαβής πολλαπλών λειτουργιών ολοκληρώθηκε.
▶ Συντηρείστε τους Δακτυλίους Ο των διαχωριστικών σημείων σωληνωτών δακτυ‐

λίων συγκράτησης/κάνουλας με το γράσο σιλικόνης της εταιρείας KaVo (Αρ. υλι‐
κού 10006403) ή με το Rota Spray 2 της εταιρείας KaVo (Αρ. υλικού 04117510).
Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιείστε μία μπατονέτα.

Αποστείρωση της χειρολαβής τριών λειτουργιών

Υπόδειξη
Ο σωληνωτός δακτύλιος συγκράτησης και η κάνουλα επιδέχονται αποστείρωση.

▶ Κρατάτε τη χειρολαβή τριών ή πολλαπλών λειτουργιών από τη χειρολαβή και
αφαιρείτε την κάνουλα με ελαφριά περιστροφική κίνηση.

▶ Αφαιρέστε το σωληνωτό δακτύλιο συγκράτησης από το σώμα της βαλβίδας.

Αποστείρωση στο αυτόκαυστο σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 13060
▶ Αποθηκεύστε την κάνουλα και το σωληνωτό δακτύλιο συγκράτησης σε αποστει‐

ρωμένες συσκευασίες υλικών.
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▶ Αποστειρώστε με τριπλό κλασματικό κενό (συσκευή αποστείρωσης κατηγορίας Β),
χρόνος διατήρησης 4 λεπτά, 134 oC ± 1 °C, υπερπίεση 2,13 bar.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υλικές ζημιές εξαιτίας υπερθέρμανσης.
Πρόκληση ζημιάς στο σωληνωτό δακτύλιο συγκράτησης.
▶ Αφαιρέστε τα εξαρτήματα από τη συσκευή αποστείρωσης αμέσως μετά τον κύκλο

αποστείρωσης.

Αποθήκευση
▶ Αποθηκεύετε τα επεξεργασμένα προϊόντα προστατευμένα από σκόνη και κατά το

δυνατόν από μικρόβια σε ένα στεγνό, σκοτεινό και δροσερό χώρο.

2.4.6 Επεξεργασία εύκαμπτοι σωλήνες εργαλείων

Καθαρισμός και απολύμανση εύκαμπτων σωλήνων των εργαλείων
▶ Καθαρίστε τους εύκαμπτους σωλήνες και τις συζεύξεις με ένα πανί και νερό.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υλικές ζημιές εξαιτίας απολύμανσης ψεκασμού.
 
▶ Μην απολυμαίνετε τους εύκαμπτους σωλήνες των εργαλείων με απολύμανση ψε‐

κασμού.
▶ Απολυμαίνετε τους εύκαμπτους σωλήνες των εργαλείων με μάκτρο.

2.4.7 Συντήρηση του φίλτρου τουρμπίνας επιστροφής αέρα

Καθαρισμός του φίλτρου τουρμπίνας επιστροφής αέρα

Υπόδειξη
Το δοχείο συλλογής υγρών πρέπει να ελέγχεται εβδομαδιαία.
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▶ Εάν υπάρχει υγρό στο φίλτρο, αδειάστε το υγρό και αντικαταστήστε τους δακτυ‐
λίους Ο των συνδέσμων Multiflex.

▶ Αν χρειαστεί, αντικαταστήστε το φίλτρο τουρμπίνας επιστροφής αέρα (Αρ. υλικού
02003098) και καθαρίστε την υποδοχή του φίλτρου.

Υπόδειξη
 
Στην ταμπλέτα ιατρού έκδοση Τραπέζι S, το φίλτρο τουρμπίνας επιστροφής αέρα
βρίσκεται στην ίδια θέση.

2.4.8 Προετοιμασία KaVo ERGOcam One

Υπόδειξη
Η χειρολαβή δεν επιδέχεται αποστείρωση ή θερμική απολύμανση.

Καθαρισμός

Υπόδειξη
Απολυμαίνετε την κάμερα πριν από τον καθαρισμό.
Μετά τον καθαρισμό κατά περίπτωση απολυμαίνετε ακόμα μια φορά.
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Εξωτερικός καθαρισμός δια χειρός

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Πρόκληση ζημιάς στην κάμερα από ακατάλληλο καθαρισμό.
Καταστροφή της επιφάνειας της κάμερας ή των φακών της κάμερας.
▶ Δεν χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά τριβής ή διαβρωτικά υλικά καθαρι‐

σμού!
▶ Δεν βυθίζετε την κάμερα σε υγρά!

▶ Κλείνετε τον κεντρικό διακόπτη συσκευής.

▶ Αφαιρέστε την κάμερα.

▶ Καθαρίζετε την επιφάνεια μ' ένα μαλακό πανί και ένα ήπιο διάλυμα σαπουνιού.

Απολύμανση

Εξωτερική απολύμανση δια χειρός

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εύφλεκτα αέρια.
Έκρηξη.
▶ Αφήστε το προϊόν να κρυώσει πριν από την απολύμανση.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Πρόκληση ζημιάς στην κάμερα από ακατάλληλη απολύμανση.
Μη αναστρέψιμη καταστροφή της κάμερας.
▶ Δεν επιτρέπεται απολύμανση ψεκασμού αλλά μόνο με σκούπισμα!
▶ Μη βυθίζετε την κάμερα σε υγρά!
▶ Μην αποστειρώνετε την κάμερα στο αυτόκαυστο!
▶ Μην αποθηκεύετε την κάμερα σε αποστειρωμένη συσκευασία!
▶ Μην εκτελείτε στην κάμερα αποστείρωση θερμού αέρα ή απολύμανση θερμού αέ‐

ρα!

▶ Κλείνετε τον κεντρικό διακόπτη συσκευής.

▶ Αφήστε την κάμερα να κρυώσει.

▶ Αφαιρέστε την κάμερα.
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▶ Απολυμάνατε την επιφάνεια με ένα μαλακό πανί και ένα απολυμαντικό.

Επιτρεπόμενα προϊόντα απολύμανσης:
▪ CaviCide / CaviWipes (Metrex)

▪ Mikrozid AF Liquid (Schülke & Mayr)

▪ FD 322 (Dürr Dental)

▪ Incidin Liquid (Ecolab)

Υπόδειξη
Η κάμερα και το καλώδιο κάμερας πρέπει να απολυμαίνονται εξωτερικά με χημικά
υλικά απολύμανσης.
Πεδίο εφαρμογής και διάρκεια δράσης σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατα‐
σκευαστή του εκάστοτε μέσου απολύμανσης.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υλικές ζημίες εξαιτίας της χρήσης μη εγκεκριμένων απολυμαντικών.
Πρόκληση ζημιάς στην κάμερα.
▶ Να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα απολυμαντικά.

2.4.9 Προετοιμασία KaVo PiezoLED

Καθαρισμός

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Λειτουργικές βλάβες από τον καθαρισμό στη συσκευή υπερήχων.
Ελαττώματα στο προϊόν.
▶ Καθαρίζετε μόνο στη συσκευή θερμικής απολύμανσης ή στο χέρι!

Ο επόμενος καθαρισμός/απολύμανση πρέπει να ξεκινήσει μέσα σε 2 ώρες.

 

 

 

21 / 42



Οδηγίες φροντίδας ESTETICA E30

2 Μέθοδοι επεξεργασίας κατά DIN EN ISO 17664 | 2.4 Επεξεργασία ταμπλέτα ιατρού

22 / 42

Καθαρισμός των χειρολαβών

Εξωτερικός καθαρισμός με το χέρι

▶ Ξεβιδώστε το κοχλιωτό πώμα και το φωτοδηγό.

▶ Καθαρίστε τα επιμέρους εξαρτήματα σε τρεχούμενο νερό με μια μαλακή βούρτσα ή
με ένα μαλακό πανί.

▶ Τοποθετήστε μια χειρολαβή μίας χρήσης (τουλ. 50 ml) στο ακροφύσιο του προϊό‐
ντος.

▶ Εκπλύνετε όλα τα προϊόντα Lumina (π.χ. συνδέσεις καθαρισμού και αναρρόφη‐
σης) τουλάχιστον πέντε φορές προς την κατεύθυνση ροής. Να μην εκπλένετε προς
κατεύθυνση αντίθετη με την κατεύθυνση ροής.

▶ Εκπλύνετε επιμελώς το εξωτερικό περίβλημα της χειρολαβής.

Χειροκίνητος εσωτερικός καθαρισμός

▪ Αποσταγμένο, απιονισμένο νερό

• (π.χ. απιονισμένο νερό, όπως ορίζεται από τις Pharm. Eur. ή USP)
- με αριθμό μικροβίων < 10 Kbe/ml ή αποστειρωμένο
- με επαρκώς χαμηλή συγκέντρωση ενδοτοξίνης ή σωματιδίων

▶ Τοποθετήστε τις χειρολαβές μίας χρήσης στο πίσω ακροφύσιο.

▶ Να εκπλένετε μόνο στην κανονική κατεύθυνση ροής και όχι αντίθετα προς αυτή.

▶ Εάν χρησιμοποιείτε καθαριστικό ή απολυμαντικό διάλυμα χωρίς αλδεΰδες, εκπλύ‐
νετε εκ νέου στη συνέχεια τουλάχιστον τρεις φορές με αποσταγμένο ή απιονισμένο
νερό.

Μηχανικός εξωτερικός καθαρισμός

Η KaVo συνιστά θερμαντικούς απολυμαντές σύμφωνα με EN ISO 15883-1, οι οποίοι
λειτουργούν με αλκαλικά καθαριστικά.
▶ Οι ρυθμίσεις προγράμματος και τα απαιτούμενα προϊόντα καθαρισμού και απολύ‐

μανσης αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης της συσκευής θερμικής απολύμανσης.

▶ Για να αποφεύγονται βλάβες στο ιατρικό προϊόν KaVo, βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό
προϊόν μετά το πέρας του λειτουργικού κύκλου είναι στεγνό εσωτερικά και εξωτερι‐
κά και αμέσως μετά λιπαίνεται με προϊόντα φροντίδας του συστήματος φροντίδας
KaVo.
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Μηχανικός εσωτερικός καθαρισμός

Είναι δυνατό μόνο με συσκευές με την επιλογή ή/και τη λειτουργία εντατικής απολύ‐
μανσης.
▶ Αφήστε τη χειρολαβή στη συσκευή και εκτελέστε εντατική απολύμανση (βλ. οδη‐

γίες χρήσης της εκάστοτε μονάδας θεραπείας).

Καθαρισμός άκρων, λιμών Endo, βάσης λιμών, κλειδιού Endo,
δυναμόκλειδου

Υπόδειξη
 
Για τους χρόνους εφαρμογής και τις συγκεντρώσεις του μέσου απολύμανσης, ανα‐
τρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή.

▶ Αφήστε τα προϊόντα στο διάλυμα απολύμανσης τουλάχιστον για το χρόνο που
συνιστά ο κατασκευαστής του προϊόντος απολύμανσης.

▶ Απομακρύνετε όλους τους ρύπους από την εξωτερική πλευρά βουρτσίζοντας προ‐
σεκτικά με μαλακή βούρτσα ή μαλακό πανί.

▶ Εκπλύνετε τα προϊόντα τουλάχιστον πέντε φορές δυνατά κάθε φορά με φρέσκο
αποσταγμένο ή απιονισμένο νερό (τουλάχιστον 50 ml).

▶ Εάν το νερό από την τελευταία έκπλυση δεν ρέει καθαρό ή εάν στο προϊόν συνεχί‐
ζουν να υπάρχουν ακόμη ορατοί ρύποι, επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού.

Απολύμανση

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Λειτουργικές βλάβες λόγω της χρήσης του λουτρού απολύμανσης ή προϊόντων απο‐
λύμανσης που περιέχουν χλώριο.
Ελαττώματα στο προϊόν.
▶ Απολυμαίνετε μόνο δια χειρός!

Απολύμανση χειρολαβών

Υπόδειξη
 
Τηρήστε τους χρόνους και τις συγκεντρώσεις του κατασκευαστή του προϊόντος κα‐
θαρισμού/απολύμανσης.

Χειροκίνητη εξωτερική απολύμανση

Η KaVo με βάση τη συμβατότητα υλικών συνιστά τα ακόλουθα προϊόντα. Η μικροβιο‐
λογική δραστικότητα πρέπει να εξασφαλίζεται από τον παρασκευαστή του προϊόντος
απολύμανσης.

Επιτρεπόμενα προϊόντα απολύμανσης:
▪ CaviCide / CaviWipes (Metrex)

▪ Mikrozid AF Liquid (Schülke & Mayr)

▪ FD 322 (Dürr Dental)

▪ Incidin Liquid (Ecolab)
▶ Τοποθετήστε μια χειρολαβή μίας χρήσης (τουλ. 50 ml) στο ακροφύσιο του προϊό‐

ντος.
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▶ Εκπλύνετε όλα τα προϊόντα Lumina (π.χ. συνδέσεις καθαρισμού και αναρρόφη‐
σης) τουλάχιστον πέντε φορές προς την κατεύθυνση ροής.

 Να μην εκπλένετε προς κατεύθυνση αντίθετη με την κατεύθυνση ροής.

▶ Εάν το νερό από την τελευταία έκπλυση δεν ρέει καθαρό ή εάν στο προϊόν συνεχί‐
ζουν να υπάρχουν ακόμη ορατοί ρύποι, επαναλάβετε τον καθαρισμό.

▶ Καθαρίστε την επιφάνεια με πανάκι καθαρισμού με βάση την αλκοόλη.

▶ Στεγνώστε τα προϊόντα με φιλτραρισμένο πεπιεσμένο αέρα (μέγ. 3 bar).

▶ Εάν απαιτείται, επαναλάβετε το στέγνωμα σε καθαρό σημείο.

▶ Συσκευάστε αμέσως τα προϊόντα μετά το στέγνωμα (βλ. ενότητα Συσκευασία και
αποστείρωση).

Μηχανική εξωτερική και εσωτερική απολύμανση

Η KaVo συνιστά θερμαντικούς απολυμαντές σύμφωνα με EN ISO 15883-1, οι οποίοι
λειτουργούν με αλκαλικά καθαριστικά.
▶ Οι ρυθμίσεις προγράμματος και τα απαιτούμενα προϊόντα καθαρισμού και απολύ‐

μανσης αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης της συσκευής θερμικής απολύμανσης.

▶ Για να αποφεύγονται βλάβες στο ιατρικό προϊόν KaVo, βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό
προϊόν μετά το πέρας του λειτουργικού κύκλου είναι στεγνό εσωτερικά και εξωτερι‐
κά και αμέσως μετά λιπαίνεται με προϊόντα φροντίδας του συστήματος φροντίδας
KaVo.

Απολύμανση άκρων, λιμών Endo, βάσης λιμών, κλειδιού Endo,
δυναμόκλειδου
▶ Αφήστε τα προϊόντα τουλάχιστον για το χρόνο που συνιστά ο κατασκευαστής του

προϊόντος καθαρισμού/απολύμανσης στο διάλυμα καθαρισμού.

▶ Απομακρύνετε όλους τους ρύπους από την εξωτερική πλευρά βουρτσίζοντας προ‐
σεκτικά με μαλακή βούρτσα ή μαλακό πανί.

▶ Εκπλύνετε τα προϊόντα τουλάχιστον πέντε φορές δυνατά κάθε φορά με φρέσκο
αποσταγμένο ή απιονισμένο νερό (τουλάχιστον 50 ml).

▶ Εάν το νερό από την τελευταία έκπλυση δεν ρέει καθαρό ή εάν στο προϊόν συνεχί‐
ζουν να υπάρχουν ακόμη ορατοί ρύποι, επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού.

Υπόδειξη
Προαιρετικά υπάρχει δυνατότητα μηχανικής απολύμανσης με συσκευή θερμικής
απολύμανσης.

Η KaVo συνιστά θερμαντικούς απολυμαντές σύμφωνα με EN ISO 15883-1, οι οποίοι
λειτουργούν με αλκαλικά καθαριστικά.
▶ Οι ρυθμίσεις προγράμματος και τα απαιτούμενα προϊόντα καθαρισμού και απολύ‐

μανσης αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης της συσκευής θερμικής απολύμανσης.
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Στέγνωμα

Στέγνωμα των χειρολαβών

Στέγνωμα με το χέρι 

▶ Φυσάτε με πεπιεσμένο αέρα εξωτερικά και εσωτερικά μέχρι να μην είναι πλέον
ορατή καμιά σταγόνα νερού.

Μηχανικό στέγνωμα
Στην κανονική περίπτωση η διαδικασία στεγνώματος αποτελεί στοιχείο του προγράμ‐
ματος καθαρισμού της συσκευής θερμικής απολύμανσης.
▶ Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής θερμικής απολύμανσης.

Στέγνωμα άκρων, λιμών Endo, βάσης λιμών, κλειδιού Endo,
δυναμόκλειδου
▶ Στεγνώστε τα προϊόντα με φιλτραρισμένο πεπιεσμένο αέρα (μέγ. 3 bar).

▶ Εάν απαιτείται, επαναλάβετε το στέγνωμα σε καθαρό σημείο.

▶ Συσκευάστε αμέσως τα προϊόντα μετά το στέγνωμα (βλ. ενότητα Συσκευασία και
αποστείρωση).

Συντήρηση

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη χειρολαβή και τον εύκαμπτο σωλήνα ως προς την
ύπαρξη ορατών ζημιών.
Σε περίπτωση βλάβης, απαιτείται αντικατάσταση.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τα άκρα ως προς την ύπαρξη ορατών ζημιών και φθοράς.
Σε περίπτωση βλαβών ή φθοράς πέρα από τα όρια ανοχής, απορρίψτε το άκρο και
χρησιμοποιήστε καινούργιο άκρο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Χρήση εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών.
Τραυματισμός του γιατρού ή του ασθενή.
▶ Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια εξαρτήματα.
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Υπόδειξη
 
Πριν από τη χρήση πρέπει να ελεγχθούν η χειρολαβή και ο εύκαμπτος σωλήνας ως
προς την ύπαρξη ορατών ζημιών. Αν η χειρολαβή και ο εύκαμπτος σωλήνας έχουν
υποστεί ζημιά πρέπει να αντικατασταθούν.

Έλεγχος Piezo Tips

Υπόδειξη
 
Κατά τη χρήση τα άκρα υπερήχων φθείρονται και γίνονται μικρότερα. Η αποδοτικό‐
τητα των φθαρμένων άκρων μειώνεται και επηρεάζεται η άνεση του ασθενή.

 
Βάσει της αρχής πρόληψης δεν συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τα εξαρτήματα πέρα
από την αναγραφόμενη διάρκεια ζωής.
 

▶ Ελέγχετε τακτικά τα άκρα Scaler με την κάρτα άκρων Piezo.

▶ Αντικαταστήστε τα άκρα που διαθέτουν φθαρμένη επένδυση αδάμαντα.

▶ Ελέγξτε τακτικά τους δακτυλίους O των χειρολαβών ως προς την ύπαρξη βλαβών.

Συσκευασία

Υπόδειξη
Η σακούλα αποστείρωσης πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη για το εργαλείο, έτσι ώστε
η συσκευασία να μην βρίσκεται υπό πίεση.
Η συσκευασία του προϊόντος για αποστείρωση πρέπει να ικανοποιεί τα ισχύοντα
πρότυπα όσον αφορά την ποιότητα και τη χρήση και πρέπει να είναι κατάλληλη για
τη διαδικασία αποστείρωσης!

▶ Κλείστε το φαρμακευτικό προϊόν σε μια αποστειρωμένη συσκευασία προϊόντων.

Αποστείρωση

Αποστείρωση των χειρολαβών

Αποστείρωση σε συσκευή αποστείρωσης ατμού (αυτόκαυστο) ISO
17665-1

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Πρόωρες φθορές και λειτουργικές βλάβες από ακατάλληλη συντήρηση και φροντίδα.
Μειωμένη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
▶ Φροντίζετε το ιατρικό προϊόν πριν από κάθε κύκλο αποστείρωσης με προϊόντα

φροντίδας KaVo.
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Γαλβανική διάβρωση από υγρασία.
Ζημιές στο προϊόν.
▶ Αφαιρείτε το προϊόν αμέσως μετά τον κύκλο αποστείρωσης από τη

συσκευή αποστείρωσης ατμού!

Υπόδειξη
 
Οι χειρολαβές πρέπει να αποστειρώνονται πριν από κάθε χρήση. Οι χειρολαβές που
δεν έχουν αποστειρωθεί μπορούν να προκαλέσουν βακτηριακές ή ιογενείς λοιμώ‐
ξεις.

Υπόδειξη
Πρέπει να τηρηθούν οι ισχύοντες τοπικοί, τρέχοντες κανονισμοί για την ανακύκλωση
και τη διάθεση των συσκευών.

Το ιατρικό προϊόν διαθέτει μέγιστη αντοχή σε θερμοκρασία έως 138 ℃ (280.4 oF).

▶ Συσκευάστε τις καθαρές και απολυμασμένες χειρολαβές ξεχωριστά (π.χ. σε σα‐
κούλες KaVo STERIclave Αρ. υλικού 0.411.9912).

135°C

Η KaVo συνιστά π. χ.
- STERIclave B 2200/ 2200P της εταιρίας KaVo
- Citomat/ σειρά K της εταιρίας Getinge
Κλίβανοι υγρής αποστείρωσης με τριπλάσιο προκαταρκτικό κενό, τουλ. 4 λεπτά στους
134 °C ± 1 °C
(273.2 °F ± 33.8 °F)
Πεδίο εφαρμογής σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.

Μόνο με χειρολαβές και φωτοδηγούς
▶ Αν λόγω αποστείρωσης το χιτώνιο φωτοδηγού Αρ. υλικού 1.007.4021 χάσει τη

φωτεινότητα του, αντικαταστήστε το χιτώνιο φωτοδηγού.
Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση της πηγής φωτός στη χειρολαβή.
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Αποστείρωση άκρων, λιμών Endo, βάσης λιμών, κλειδιού Endo,
δυναμόκλειδου

Υπόδειξη
 
Δεν πρέπει να γίνει υπέρβαση του μέγιστου χρόνου των κύκλων αποστείρωσης.

Υπόδειξη
 
Δεν επιτρέπεται η χρήση αποστείρωσης με θερμό αέρα και αποστείρωσης με ακτι‐
νοβολία (καταστροφή των προϊόντων). Η KaVo δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για
την εφαρμογή μη αξιόπιστης μεθόδου, όπως αποστείρωση με οξείδιο του αιθυλε‐
νίου, φορμαλδεΰδη και πλάσμα χαμηλής θερμοκρασίας.

Υπόδειξη
Επιτρέπεται μόνο η αποστείρωση καθαρών και απολυμασμένων προϊόντων.

Υπόδειξη
Πρέπει να τηρηθούν οι ισχύοντες τοπικοί, τρέχοντες κανονισμοί για την ανακύκλωση
και τη διάθεση των συσκευών.

▶ Τα καθαρά και απολυμασμένα άκρα, οι λίμες Endo, η βάση λιμών, το κλειδί Endo
και το δυναμόκλειδο πρέπει να συσκευαστούν ξεχωριστά σε αποστειρωμένες συ‐
σκευασίες (π.χ. σακούλες KaVo STERIclave Αρ. υλικού 0.411.9912) ή σε κασέτες
αποστείρωσης (π.χ. κασέτες αποστείρωσης KaVo Αρ. υλικού 0.411.9101).

Απαιτήσεις στον περιέκτη αποστείρωσης:
▪ EN 868 και ISO 11607

▪ Ανθεκτικό έως και τους 138 oC με μετρημένη διαπερατότητα ατμού

▪ Τακτική συντήρηση

Ισχύουν και οι απαιτήσεις για διπλές συσκευασίες αποστείρωσης μίας χρήσης.

Επιτρεπόμενες συσκευασίες αποστείρωσης:
▪ Συσκευές αποστείρωσης με εγκεκριμένες παραμέτρους κύκλων

▪ Συσκευές αποστείρωσης με μη εγκεκριμένες παραμέτρους κύκλων, οι οποίες δεν
συμφωνούν με το DIN EN ISO 14161:2000

Επιτρεπόμενες διαδικασίες:

Διαδικασία Διάρκεια /Θερμοκρασία
Κλασματικό προκαταρκτικό κενό 3 έως 20 λεπτά στους 132 °C/ 134 °C
Συσκευή αποστείρωσης με ατμό
(AAMI TIR αρ. 12, DIN EN ISO 14161,
DIN EN ISO 17665)
(DQ, IQ, OQ και PQ)

138 oC

Αποθήκευση
▶ Επεξεργασμένα προϊόντα οφείλουν να αποθηκεύονται προστατευμένα από σκόνη

σε στεγνό, σκοτεινό και δροσερό χώρο κατά το δυνατόν με προφύλαξη έναντι μι‐
κροβίων.

▶ Προσέχετε την ημερομηνία λήξης του αποστειρωμένου προϊόντος.
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2.5 Προετοιμασία ταμπλέτας οδηγού

2.5.1 Επεξεργασία βάση εργαλείων

Υπόδειξη
Ο φορέας εργαλείων δεν είναι αφαιρούμενος.

▶ Απολυμάνετε το φορέα εργαλείων με μάκτρο.

2.5.2 Επεξεργασία τεμάχιο σύνδεσης εύκαμπτος σωλήνας
αναρρόφησης
▶ Αφαιρέστε τα τεμάχια σύνδεσης ① και ② από τους εύκαμπτους σωλήνες αναρρό‐

φησης.

▶ Ξεβιδώστε τα τεμάχια σύνδεσης ③ και ④ από τους εύκαμπτους σωλήνες αναρρό‐
φησης.

5

1

2

3

4

5

6

6

Καθαρισμός και απολύμανση τεμαχίων σύνδεσης εύκαμπτων σωλήνων
αναρρόφησης
▶ Καθαρίζετε τα αποσυναρμολογημένα εξαρτήματα κάτω από τρεχούμενο νερό.

▶ Εκτελέστε θερμική απολύμανση των αποσυναρμολογημένων τεμαχίων σύνδεσης
① και ② για τουλάχιστον 10 λεπτά στους 93 °C (συνολικός κύκλος περ. 20 λε‐
πτά).

▶ Απολυμάνετε με πλύση τα τεμάχια σύνδεσης ③ και ④.

Υπόδειξη
Δεν είναι δυνατή η θερμική απολύμανση των τεμαχίων σύνδεσης ③ και ④.
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Αποστείρωση τεμάχιο σύνδεσης εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υλικές ζημιές εξαιτίας αποστείρωσης.
 
▶ Μην αποστειρώνετε τα τεμάχια σύνδεσης ① και ②.

Υπόδειξη
Αποστειρώνετε σωληνίσκους αναρρόφησης σύμφωνα με τις αναφορές παραγωγού.

▶ Αποστειρώστε τα τεμάχια σύνδεσης ③ και ④.

2.5.3 Επεξεργασία των φίλτρων των εύκαμπτων σωλήνων
αναρρόφησης

Υπόδειξη
Ελέγχετε τα φίλτρα καθημερινά και μετά από χειρουργικές εργασίες. Τα φίλτρα (Αρ.
υλικού 10088636) πρέπει να αντικαθίστανται το αργότερο μετά τη μείωση της από‐
δοσης της αναρρόφησης.
Για λόγους υγιεινής δε συνίσταται καθαρισμός.

▶ Αφαιρέστε τραβώντας το τεμάχιο σύνδεσης ⑤ από τον εύκαμπτο αγωγό αναρρό‐
φησης.

▶ Καθαρίστε το φίλτρο ⑥ κάτω από τρεχούμενο νερό.

▶ Λάβετε τους εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης από την αναμονή.
ð Το μοτέρ αναρρόφησης ξεκινά αυτόματα, μόλις οι εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφη‐

σης ληφθούν από την αναμονή.
▶ Αφαιρέστε τραβώντας το φίλτρο από το περίβλημα.

▶ Κρατήστε μια πετσέτα κάτω από την υποδοχή φίλτρου.

▶ Αν χρειαστεί τοποθετήστε νέο φίλτρο (Αρ. υλικού 10088636) στην υποδοχή.

▶ Σκουπίστε τους εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης με προϊόν απολύμανσης.
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2.6 Επεξεργασία τμήμα ασθενή

2.6.1 Επεξεργασία ποτήρι
▶ Επεξεργασία σύμφωνα με τις πληροφορίες του κατασκευαστή.

2.6.2 Προετοιμασία υποδοχής ποτηριού και μικρής βρύσης πλήρωσης
ποτηριού

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Νερό στη συσκευή.
Υλικές φθορές λόγω εισροής νερού κατά το πάτημα του πλήκτρου "Βρυσάκι πλήρω‐
σης ποτηριού" ή "Πλύση πτυελοδοχείου".
▶ Βεβαιωθείτε, ότι η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί, πριν απομακρύνετε το βρυσάκι

πλήρωσης ποτηριού ή το πτυελοδοχείο.
▶ Πριν από την ενεργοποίηση της συσκευής ελέγξτε τη σωστή θέση του βρυσακίου

πλήρωσης ποτηριού και του πτυελοδοχείου.

Καθαρισμός και απολύμανση υποδοχής ποτηριού και μικρής βρύσης
πλήρωσης ποτηριού

▶ Αφαιρέστε την υποδοχή ποτηριού (Αρ. υλικού 1.008.9291).

▶ Καθαρίστε την υποδοχή ποτηριού κάτω από τρεχούμενο νερό.

▶ Απολυμάνετε με πλύση το βρυσάκι πλήρωσης ποτηριού.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υλικές ζημιές εξαιτίας θερμικής απολύμανσης.
 
▶ Μην εκτελείται θερμική απολύμανση στην υποδοχή ποτηριού και το βρυσάκι πλή‐

ρωσης ποτηριού.

Αποστείρωση υποδοχής ποτηριού και μικρής βρύσης πλήρωσης
ποτηριού

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υλικές ζημιές εξαιτίας αποστείρωσης.
 
▶ Μην αποστειρώνετε την υποδοχή ποτηριού και το βρυσάκι πλήρωσης ποτηριού.
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2.6.3 Επεξεργασία πτυελοδοχείο

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Νερό στη συσκευή.
Υλικές φθορές λόγω εισροής νερού κατά το πάτημα του πλήκτρου "Βρυσάκι πλήρω‐
σης ποτηριού" ή "Πλύση πτυελοδοχείου".
▶ Βεβαιωθείτε, ότι η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί, πριν απομακρύνετε το βρυσάκι

πλήρωσης ποτηριού ή το πτυελοδοχείο.
▶ Πριν από την ενεργοποίηση της συσκευής ελέγξτε τη σωστή θέση του βρυσακίου

πλήρωσης ποτηριού και του πτυελοδοχείου.

Καθαρισμός και απολύμανση πτυελοδοχείου

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υλικές ζημιές εξαιτίας χρήσης ακατάλληλων προϊόντων καθαρισμού.
 
▶ Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού που περιέχουν οξύ, άμμο ή δημιουργούν

αφρό.

▶ Τοποθετήστε μια δόση DEKASEPTOL Gel στο πτυελοδοχείο και απλώστε με μια
βούρτσα.

▶ Για τον καθαρισμό αφήστε το Gel να δράσει για περ. 5 λεπτά.

▶ Για την απολύμανση αφήστε το Gel να δράσει για περ. 15 λεπτά.

▶ Μόλις παρέλθει ο χρόνος δράσης, πατήστε το πλήκτρο του πτυελοδοχείου.

▶ Καθαρίστε επιμελώς το πτυελοδοχείο με μια βούρτσα.

▶ Για να καθαρίσετε πλήρως το πτυελοδοχείο ή να το απολυμάνετε με θερμική απο‐
λύμανση, στρέψτε το προς τα αριστερά και ανασηκώστε το.

Τα πτυελοδοχεία που είναι κατασκευασμένα από πορσελάνη επιδέχονται θερμική
απολύμανση.

2.7 Χειροκίνητες λειτουργίες υγιεινής του συστήματος τροφοδοσίας
νερού

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Βλάβες υγείας λόγω ανάπτυξης μικροβίων.
Κίνδυνος μόλυνσης.
▶ Πριν από την πρώτη έναρξη λειτουργίας και μετά από χρονικά διαστήματα παύσης

(Σαββατοκύριακο, αργίες, διακοπές κ.τ.λ.) ξεπλύνετε ή καθαρίστε με αέρα τους
αγωγούς αέρα και νερού.

▶ Ενεργοποιήστε πολλές φορές το βρυσάκι πλήρωσης ποτηριού.
▶ Εκτελέστε χειροκίνητη εντατική απολύμανση.

Υπόδειξη
 
Η KaVo συνιστά έκπλυση των συστημάτων από τα οποία διέρχεται νερό σε όλα τα
σημεία δειγματοληψίας χωρίς να είναι τοποθετημένα τα εργαλεία, όπως π.χ. η χειρο‐
λαβή, η τουρμπίνα, το μοτέρ, η συσκευή με υπερήχους, καθώς και το βρυσάκι πλή‐
ρωσης ποτηριού:
- κατά την έναρξη της ημέρας εργασίας (για 2 λεπτά)
- μετά από κάθε ασθενή (για 20 δευτερόλεπτα)

 

 

 



Οδηγίες φροντίδας ESTETICA E30

2 Μέθοδοι επεξεργασίας κατά DIN EN ISO 17664 | 2.7 Χειροκίνητες λειτουργίες υγιεινής του συστήματος τροφοδοσίας νερού

Υπόδειξη
 
Η λειτουργία υγιεινής "Συνεχής απολύμανση" διατίθεται μόνο με το κιτ φιάλης νερού.

Το νερό θεραπείας, το οποίο έρχεται σε επαφή με τον ασθενή, π.χ. στο ποτηράκι ή τα
τα εργαλεία, μπορεί να υποβληθεί σε χειροκίνητη απολύμανση ή χειροκίνητη εντατική
απολύμανση.
Σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας της μονάδας θεραπείας η λειτουργία συνεχούς
απολύμανσης (με κιτ φιάλης νερού και προσθήκη απολυμαντικού μέσου KaVo
OXYGENAL 6) φροντίζει για τη συνεχή απολύμανση των συστημάτων παροχής νερού.
Η χειροκίνητη πλύση και η χειροκίνητη εντατική απολύμανση καθιστούν δυνατή την
πλύση και την απολύμανση του συστήματος παροχής νερού. Με αυτόν τον τρόπο
αποτρέπεται η δημιουργία μικροοργανισμών κατά τη διάρκεια της αναμονής και δια‐
σφαλίζεται η υγιεινή παροχή νερού για τους ασθενείς.

2.7.1 Χειροκίνητη εντατική απολύμανση

Υπόδειξη
Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης των εργαλείων.

Η εντατική απολύμανση εμποδίζει τη δημιουργία μικροοργανισμών σε μεγάλες περιό‐
δους αδρανείας. Κατά τη διάρκεια της εντατικής απολύμανσης οι υδραγωγοί παροχής
εμπλουτίζονται αυτόματα με μεγαλύτερη συγκέντρωση KaVo OXYGENAL 6. Η χειροκί‐
νητη εντατική απολύμανση διαρκεί μόνο 20 δευτερόλεπτα για την πλύση και 20 δευτε‐
ρόλεπτα για το ξέπλυμα ανά όργανο. Ο χρόνος δράσης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30
λεπτά, ιδανικά να εκτελείται κατά το Σαββατοκύριακο.
Σε μεγάλες περιόδους αδρανείας (από 4 εβδομάδες) πρέπει να εκτελείται μια πρόσθετη
εντατική απολύμανση.

Διεξαγωγή της εντατικής απολύμανσης:
▪ Κατά την πρώτη εκκίνηση λειτουργίας

▪ Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μεγάλες περιόδους αδράνειας (από 4 εβδομά‐
δες και πάνω)

▪ Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου

▪ Στη διάρκεια των διακοπών

▪ Μετά τη θεραπεία ασθενών αυξημένου κινδύνου

Εκτέλεση χειροκίνητης εντατικής απολύμανσης
▶ Συμπληρώστε τη φιάλη εντατικής απολύμανσης.

Βλέπε επίσης:
2 3.1.1 Πλήρωση της φιάλης εντατικής απολύμανσης, Σελίδα 38
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▶ Κατά τη διάρκεια της πλύσης, πατήστε το πλήκτρο.

▶ Ξεπλύνετε κάθε όργανο για 20 δευτερόλεπτα (χωρίς τοποθετημένα εργαλεία ή κά‐
νουλες) και τη χειρολαβή τριών λειτουργιών.

▶ Γεμίστε 3 φορές το ποτηράκι, για να ξεπλύνετε και να απολυμάνετε όλο το σύστη‐
μα παροχής νερού.

▶ Αφήστε το νερό και το KaVo OXYGENAL 6 να δράσουν για τουλάχιστον 30 λεπτά,
καλύτερα κατά το Σαββατοκύριακο.

▶ Μετά το χρόνο δράσης, γεμίστε το ποτηράκι 3 φορές και ξεπλύνετε κάθε εργαλείο
(χωρίς τοποθετημένα εργαλεία ή κάνουλες) για 20 δευτερόλεπτα.

Υπόδειξη
 
Πριν από κάθε εντατική απολύμανση, η φιάλη εντατικής απολύμανσης πρέπει να
συμπληρωθεί εκ νέου.

Εντατική απολύμανση κατά τη διάρκεια περιόδου αδρανείας (> 4
εβδομάδες)

Κατά τη διάρκεια μεγάλης περιόδου αδρανείας, π.χ. στα Πανεπιστήμια κατά τη διάρ‐
κεια των διακοπών εξαμήνου, πρέπει να διεξαχθεί μία εντατική απολύμανση κατά τη
διάρκεια της περιόδου αδρανείας. Το υγρό απολύμανσης παραμένει στο σύστημα κατά
τη διάρκεια της περιόδου αδρανείας.

2.8 Προετοιμασία του συστήματος αναρρόφησης

2.8.1 Καθαρισμός και απολύμανση του συστήματος αναρρόφησης με
εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης

Υπόδειξη
Καθαρίζετε τους εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης μετά από κάθε χρήση και απο‐
λυμαίνετε τους καθημερινά με DEKASEPTOL Gel.
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Εφαρμογή DEKASEPTOL Gel

Υπόδειξη
 
Στο σύστημα αναρρόφησης δέσμης αέρα (Venturi) πρέπει να αναρροφηθεί μόνο μια
μερίδα ανά εύκαμπτο αγωγό.

▶ Αναρροφήστε ένα κύπελλο κρύο νερό με κάθε εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης.

▶ Με τοποθετημένη τη χειρολαβή αναρρόφησης ή τη χειροκίνητη διάταξη δοσομέ‐
τρησης πιέζετε κάθε φορά μία φορά τοDEKASEPTOL για τον εύκαμπτο σωλήνα
σιελαντλίας και τον αναρροφητή νέφους ψεκασμού.

▶ Αναρροφήστε το DEKASEPTOL Gel από τη διάταξη δοσομέτρησης.

Υπόδειξη
 
Στην έκδοση με σύστημα αναρρόφησης δέσμης αέρα (Venturi) δεν θα διενεργηθούν
τα δύο παρακάτω βήματα εργασίας, για να μην βουλώσουν οι λεπτοί εύκαμπτοι σω‐
λήνες.

Χωρίς σύστημα αναρρόφησης δέσμης αέρα (Venturi)
▶ Αναρροφήστε ένα ακόμη κύπελλο κρύο νερό με τον εύκαμπτο αγωγό αναρρόφη‐

σης.

▶ Στη συνέχεια αναρροφήστε μια ακόμη δόση DEKASEPTOL Gel και αφήστε να
δράσει.

Με/χωρίς σύστημα αναρρόφησης δέσμης αέρα (Venturi)
▶ Τοποθέτηση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης.

Βασικό σετ DEKASEPTOL Gel Κάνιστρο επαναπλήρωσης
DEKASEPTOL Gel

Αρ. υλικού 10007204 Αρ. υλικού 10007205
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3 Αντικατάσταση και έλεγχος των προϊόντων απολύμανσης

3.1 Συμπλήρωση με KaVo OXYGENAL 6 κατά τη χρήση της φιάλης
νερού

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υλικές ζημίες λόγω ελαττωματικής φιάλης νερού.
Βλάβες λειτουργίας ή προβληματική λειτουργία λόγω διαρροής στη φιάλη νερού.
▶ Μην πλένετε τη φιάλη νερού στο πλυντήριο πιάτων, ούτε με νερό θερμοκρασίας

μεγαλύτερης των 50 ℃.
▶ Μην χρησιμοποιείτε πλέον τη φιάλη νερού, εάν είναι γρατζουνισμένη, παραμορ‐

φωμένη ή έχει αλλοιωθεί το χρώμα της.
▶ Τηρήστε τη μέγ. διάρκεια φθοράς της φιάλης νερού σύμφωνα με το κείμενο.

Πλήρης φιάλη νερού: (Αρ. υλικού 0.710.4151)
Εξάρτημα δοσομέτρησης: (Αρ. υλικού 1.002.0287)

Πινακίδες τεχνικών χαρακτηριστικών φιάλης νερού και φιάλης εντατικής
απολύμανσης

3

2

1

4

75 6 8

3

2

1

4

75 6 8

Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών φιάλης νερού / φιάλης εντατικής απολύμανσης

① Κατασκευαστής ② Συγκέντρωση

③ Ημερομηνία λήξης ④ Αριθμός υλικού

⑤ Μήνας κατασκευής ⑥ Έτος λήξης

⑦ Θερμοκρασία αποθήκευσης ⑧ Τηρήστε τα συνοδευτικά έγγραφα

Υπόδειξη
 
Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση της αναγραφόμενης συγκέντρωσης KaVo
OXYGENAL 6.

Αφαίρεση και καθαρισμός της φιάλης νερού και της φιάλης εντατικής
απολύμανσης
▶ Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
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▶ Αφαιρέστε στρέφοντας αργά προς τα αριστερά τη φιάλη νερού ① και τη φιάλη
εντατικής απολύμανσης ②.

1
2

Υπόδειξη
Η υπερπίεση της φιάλης νερού μπορεί τώρα σιγά σιγά να εκτονώνεται. Εάν η τρο‐
φοδοσία πίεσης της συσκευής δεν απενεργοποιηθεί, μπορεί να ακούγεται ένας συν‐
εχής θόρυβος εξαέρωσης.

Υπόδειξη
 
Το νερό στη φιάλη νερού πρέπει να αντικαθίσταται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.
Για να διασφαλιστεί η αποδοτικότητα των μέτρων, η KaVo συνιστά τον άμεσο καθα‐
ρισμό του νερού με KaVo OXYGENAL 6.

▶ Για τον καθαρισμό της φιάλης νερού ξεπλύνετε με νερό θερμοκρασίας χαμηλότε‐
ρης από τους 50 oC.

Γεμίστε τη φιάλη νερού με τη βοήθεια του δοσομετρητή
▶ Σκουπίστε αμέσως τυχόν OXYGENAL που έχει χυθεί, για να αποφύγετε τις χρω‐

ματικές αλλοιώσεις των επιφανειών.

▶ Απομακρύνετε τον εύκαμπτο σωλήνα προστασίας από το σωλήνα του δοσομετρη‐
τή KaVo OXYGENAL 6.

▶ Οδηγήστε το σωλήνα μέσω του ανοίγματος της σήτας χονδρόκοκκων σωματιδίων
της KaVo OXYGENAL 6.

▶ Ξεβιδώστε το δοσομετρητή KaVo OXYGENAL 6 στο KaVo OXYGENAL 6.

▶ Στρέψτε το άνοιγμα στο καπάκι μόλις συμπληρωθεί 1,5 λίτρο.
ð Το καπάκι ασφαλίζει στην θέση πλήρωσης.
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▶ Τοποθετήστε τη φιάλη KaVo OXYGENAL 6 σε επίπεδη επιφάνεια.

▶ Συνδέστε τη φιάλη KaVo OXYGENAL 6 μέχρι το υγρό απολύμανσης να υπερβεί
την κόκκινη σήμανση.

ð Σε περίπτωση υπερπλήρωσης η περιττή ποσότητα που υπερβαίνει τη γραμμή της
κλίμακας αναρροφάται, ώστε να διασφαλιστεί η ακριβής δοσομέτρηση.

3.1.1 Πλήρωση της φιάλης εντατικής απολύμανσης

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Λάθος υγρό απολύμανσης ή πολύ υψηλή δοσομέτρηση
Κίνδυνος τραυματισμού
▶ Χρησιμοποιήστε μόνο KaVo OXYGENAL 6.
▶ Να μην γίνεται υπέρβαση της μέγιστης συγκέντρωσης KaVo OXYGENAL 6 ύψους

0,25 %.

▶ Ενεργήστε με τον ίδιο τρόπο με την πλήρωση της φιάλης νερού, αλλά με διαφορε‐
τική δοσομέτρηση KaVo OXYGENAL 6.

Βλέπε επίσης:
2 Γεμίστε τη φιάλη νερού με τη βοήθεια του δοσομετρητή, Σελίδα 37
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▶ Συμπληρώστε στη φιάλη εντατικής απολύμανσης την τετραπλή ποσότητα δοσομέ‐
τρησης KaVo OXYGENAL 6 (αντιστοιχεί σε 20 ml). Κατά τη διαδικασία αυτή φρο‐
ντίστε το άνοιγμα έκχυσης του δοσομετρητή (μύτη) KaVo OXYGENAL 6 να βρίσκε‐
ται ακριβώς στο άνοιγμα της φιάλης εντατικής απολύμανσης.

▶ Στη συνέχεια συμπληρώστε πλήρως τη φιάλη εντατικής απολύμανσης με πόσιμο
νερό.

Υπόδειξη
Τυχόν υπολείμματα στην κεφαλή δοσομέτρησης δεν αποτελούν ρύπους, αλλά είναι
ουσίες, οι οποίες συσσωρεύονται μετά από μεγάλο χρόνο αδρανείας μετά την απο‐
συμπύκνωση του νερού. Αυτές οι αποθέσεις διαλύονται μετά από μερικές διαδικα‐
σίες δοσομέτρησης.

▶ Βιδώστε τη φιάλη εντατικής απολύμανσης δεξιόστροφα στη μονάδα θεραπείας.
ð Η φιάλη εντατικής απολύμανσης συμπληρώνεται με πεπιεσμένο αέρα.

3.2 Έλεγχος της συγκέντρωσης OXYGENAL 6
▶ Γεμίστε το ποτήρι με νερό.

▶ Με τις δοκιμαστικές ταινίες υπεροξειδίου Merckoquant 100 μέχρι 1000 mg/l H2O2
(Αρ. υλικού 0.229.5003) υπολογίστε τη συγκέντρωση OXYGENAL 6 στην εγκατά‐
σταση απολύμανσης νερού. Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας η συγκέντρωση
OXYGENAL 6 πρέπει να ανέρχεται μεταξύ 150 και 250 mg/l H2O2 στην κανονική
λειτουργία.
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