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1 Υποδείξεις χρήστη

1 Υποδείξεις χρήστη

Αξιότιμε χρήστη,
η KaVo σας εύχεται ευχάριστη εργασία με το νέο σας προϊόν υψηλής ποιότητας.
Για απρόσκοπτη, οικονομικά αποδοτική και ασφαλή εργασία, παρακαλούμε να
δώσετε προσοχή στις ακόλουθες υποδείξεις.

© Copyright by KaVo Dental GmbH

Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης της KaVo
Για τεχνικές ερωτήσεις ή παράπονα παρακαλούμε απευθυνθείτε στην KaVo
στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης:
+49 (0) 7351 56-1000
service.instrumente@kavokerr.com

Υπηρεσία σέρβις της KaVo
Σε περίπτωση ανάγκης επισκευής απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας ή
απευθείας στην KaVo
στην υπηρεσία σέρβις:
+49 (0) 7351 56-1900
service.reparatur@kavokerr.com

Σε ποιους απευθύνεται
Το έγγραφο αυτό απευθύνεται στον/στην οδοντίατρο καθώς επίσης στο/στη
βοηθό οδοντιάτρου. Το κεφάλαιο Έναρξη λειτουργίας απευθύνεται ειδικά στον
τεχνικό συντήρησης.

Γενικά σήματα και σύμβολα
Βλέπε κεφάλαιο Ασφάλεια/Προειδοποιητικό σύμβολο

Σημαντικές πληροφορίες για χειριστές και τεχνικούς

Απαίτηση για δράση

Σήμα CE (Communauté Européenne). Ένα προϊόν με το σήμα αυτό
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εφαρμοστέας οδηγίας της ΕΚ.
Επιδέχεται αποστείρωση με ατμό 134 oC -1 oC / +4 oC (273 oF -1.6 oF /
+7.4 oF)

Επιδέχεται θερμική απολύμανση

Στοιχεία επάνω στη συσκευασία
Αριθμός υλικού

Αριθμός σειράς
Επίσημος κατασκευαστής

5 / 34



Οδηγίες χρήσης PROPHYflex 4

1 Υποδείξεις χρήστη

6 / 34

Σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία ΕΚ 93/42 περί των ιατρικών
προϊόντων

Προσοχή στις ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης

Προσοχή: λάβετε υπόψη σας τα συνοδευτικά έγγραφα

Σήματα συμμόρφωσης EAC (Eurasian Conformity)

GOST R-πιστοποίηση

Συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης
(περιοχή θερμοκρασίας)

Συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης
(ατμοσφαιρική πίεση)

Συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης
(υγρασία αέρα)

Προστατέψτε από την υγρασία

Προστατέψτε από τα χτυπήματα

HIBC κωδικός

Βαθμίδες κινδύνου
Για την αποφυγή τραυματισμών και υλικών ζημιών πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη οι υποδείξεις προειδοποίησης και ασφαλείας στο παρόν έγγραφο. Οι
υποδείξεις προειδοποίησης επισημαίνονται ως εξής:

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Καταστάσεις οι οποίες -εάν δεν αποφευχθούν- οδηγούν άμεσα σε
θάνατο ή σε σοβαρούς τραυματισμούς.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Καταστάσεις οι οποίες -εάν δεν αποφευχθούν- μπορεί να οδηγήσουν σε
θάνατο ή σε σοβαρούς τραυματισμούς.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Καταστάσεις οι οποίες -εάν δεν αποφευχθούν- μπορεί να οδηγήσουν σε
μέτριους ή ελαφρούς τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Καταστάσεις οι οποίες -εάν δεν αποφευχθούν- μπορεί να οδηγήσουν σε
υλικές ζημιές.
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2 Ασφάλεια

Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν μέρος του προϊόντος, πρέπει να διαβάζονται
προσεχτικά πριν από τη χρήση και να είναι πάντα διαθέσιμες.
Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές,
απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση πέρα από την προβλεπόμενη.

2.1 Κίνδυνος μόλυνσης

Μολυσμένα ιατρικά προϊόντα μπορεί να μολύνουν ασθενείς, χρήστες ή τρίτους.
▶ Λαμβάνετε κατάλληλα μέτρα προστασίας ατόμων.
▶ Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης των εξαρτημάτων.
▶ Πριν από την πρώτη λειτουργία και μετά από κάθε χρήση πρέπει να

επεξεργάζεστε το προϊον και τα εξαρτήματα.
▶ Εκτελέστε την επεξεργασία όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης. Η

διαδικασία έχει επικυρωθεί από τον κατασκευαστή.
▶ Σε περίπτωση διαφορετικής διαδικασίας πρέπει να διασφαλιστεί η

αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας.
▶ Πριν από την απόρριψη θα πρέπει να γίνεται κατάλληλη προετοιμασία του

προϊόντος και των εξαρτημάτων.
▶ Σε περίπτωση τραυματισμών στους μαλακούς ιστούς μην συνεχίζετε τη

θεραπεία στη στοματική κοιλότητα με εργαλείο πεπιεσμένου αέρα.

2.2 Κίνδυνος από αερώδη εμβολή και δημιουργία
εμφυσήματος δέρματος

Κατά την εμφύσηση ψεκασμού σε ανοικτές πληγές υφίσταται ο κίνδυνος της
αερώδους εμβολής και της δημιουργίας εμφυσήματος δέρματος.
▶ Απαγορεύεται η εμφύσηση ψεκασμού σε ανοικτές πληγές.

Η μη προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία
εμφυσήματος. Σε ακραίες μεμονωμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν
παθολογικές αύλακες ούλων (> 3 mm), βλάβες βλεννογόνου, άμεση επαφή με
το δέρμα ή επαφή με μαλακά μόρια ή/και λάθος χειρισμός, μπορεί να προκληθεί
δημιουργία εμφυσήματος.
▶ Φροντίστε ο χρόνος εργασίας με τη συσκευή αμμοβολής να είναι όσο το

δυνατόν συντομότερος.
▶ Το PROPHYflex perio tip επιτρέπεται να επαναχρησιμοποιηθεί το πολύ 10

φορές.
▶ Μετά τη θεραπεία ξεβιδώστε το άδειο δοχείο σκόνης και καθαρίστε καλά το

PROPHYflex perio tip για περίπου 10 δευτερόλεπτα με αέρα και νερό.
▶ Για λόγους ασφαλείας, όταν το PROPHYflex βρίσκεται στην αναμονή, το

κλειδί πρέπει να τοποθετείται επάνω στο perio tip για προστασία έναντι
τραυματισμών.
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2.3 Τεχνική κατάσταση

Τυχόν φθαρμένο προϊόν ή φθαρμένα εξαρτήματα μπορεί να τραυματίσουν τους
ασθενείς, τους χρήστες ή τρίτους.
▶ Χρησιμοποιείτε το προϊόν και τα εξαρτήματα μόνο όταν δεν έχουν κάποια

φθορά εξωτερικά.
▶ Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε το προϊόν σε σχέση με την ασφάλεια

λειτουργίας και την καλή του κατάσταση.
▶ Εξαρτήματα με σπασίματα ή αλλοιώσεις στην επιφάνεια πρέπει να ελέγχονται

από το προσωπικό σέρβις.
▶ Σε περίπτωση που εμφανιστούν ανωμαλίες στο προϊόν και στα πρόσθετα

εξαρτήματα, διακόψτε την εργασία και αναθέστε την επισκευή στο
προσωπικό σέρβις.

Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και για να αποφευχθούν υλικές
ζημιές, λάβετε υπόψη τα εξής:
▶ Πριν από διακοπές χρήσης μεγάλης διάρκειας, φροντίστε, καθαρίστε και

αποθηκεύστε σε στεγνό μέρος το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες.

2.4 Εξαρτήματα και συνδυασμός με άλλες συσκευές

Η χρήση μη επιτρεπόμενων εξαρτημάτων ή η διενέργεια μη επιτρεπόμενων
τροποποιήσεων στο προϊόν μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμούς.
▶ Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που είναι εγκεκριμένα από τον

κατασκευαστή για χρήση με το προϊόν.
▶ Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που διαθέτουν τυποποιημένες διεπαφές.
▶ Χρησιμοποιείτε μόνο υλικό χρήσης που είναι εγκεκριμένο από τον

κατασκευαστή για χρήση με το προϊόν.
▶ Διενεργείτε τροποποιήσεις στο προϊόν μόνο εάν αυτές επιτρέπονται από τον

κατασκευαστή του προϊόντος.

2.5 Κατάρτιση του προσωπικού

Η χρήση του προϊόντος από χρήστες χωρίς ιατρική εκπαίδευση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμούς στους ασθενείς, στο χρήστη ή σε τρίτους.
▶ Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης έχει διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες χρήσης.
▶ Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο όταν ο χρήστης διαθέτει ιατρική εκπαίδευση.
▶ Λάβετε υπόψη τις εθνικές και τοπικές διατάξεις.

2.6 Εφαρμογή

Η μη προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει χρωματικές
αλλοιώσεις στα δόντια. Τα δόντια μετά τη θεραπεία είναι απολύτως καθαρά και
το περίβλημα δοντιού (cuticula dentis) έχει αφαιρεθεί πλήρως. Το περίβλημα
δοντιού δημιουργείται πάλι μετά από 2 μέχρι 3 ώρες από τις πρωτεΐνες του
σίελου. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα τα δόντια δεν διαθέτουν καμιά φυσική
προστασία έναντι των χρωματικών αλλοιώσεων.
▶ Συμβουλεύετε τους ασθενείς σας ότι για 2 έως 3 ώρες μετά τη θεραπεία δεν

επιτρέπεται να πιουν τσάι, καφέ ή να καταναλώσουν άλλα τρόφιμα που
προκαλούν χρωματικές αλλοιώσεις.
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2.7 Συντήρηση και επισκευή
Η επισκευή και η συντήρηση πρέπει να διενεργούνται μόνο από εκπαιδευμένο
προσωπικό σέρβις. Εξουσιοδοτημένα για αυτό είναι τα εξής άτομα:

▪ Τεχνικοί των υποκαταστημάτων της KaVo με την αντίστοιχη εκπαίδευση στο
προϊόν

▪ Τεχνικοί των αντιπροσωπειών της KaVo με την αντίστοιχη εκπαίδευση στο
προϊόν

Σε όλες τις εργασίες συντήρησης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
▶ Οι υπηρεσίες συντήρησης και οι εργασίες ελέγχου πρέπει να διενεργούνται

σύμφωνα με τον κανονισμό για τους φορείς εκμετάλλευσης ιατρικών
προϊόντων.

▶ Το ιατρικό προϊόν πρέπει να αξιολογείται από εξειδικευμένο κέντρο σε ό,τι
αφορά τον καθαρισμό, τη συντήρηση και τη λειτουργία σύμφωνα με ένα
χρονοδιάγραμμα συντήρησης εντός του ιατρείου. Καθορίστε ένα
χρονοδιάγραμμα συντήρησης ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης.

Η χρήση μη εγκεκριμένων προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης μπορεί να
προσβάλει το συνθετικό περίβλημα και να οδηγήσει στο σχηματισμό τριχοειδών
ρωγμών και άλλων φθορών που ενδέχεται να προκαλέσουν κινδύνους.

2.8 Προστατευτικός εξοπλισμός

Η σκόνη PROPHYflex και άλλες σκόνες ενδέχεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας
να διεισδύσουν στα μάτια ή στο στόμα του χρήστη ή του ασθενή.
▶ Ο ασθενής και ο χρήστης πρέπει κατά τη διάρκεια της θεραπείας να φορούν

προστατευτικά γυαλιά.
▶ Η KaVo συνιστά κατά τη διάρκεια της θεραπείας με PROPHYflex να εργάζεστε

με αναρρόφηση και χειρουργική μάσκα φράγμα.
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3 Περιγραφή προϊόντος

PROPHYflex 4 Wave (Αρ. υλικού 3.002.8000)
PROPHYflex 4 Lime (Αρ. υλικού 3.002.8200)
PROPHYflex 4 Flamingo (Αρ. υλικού 3.002.8800)
PROPHYflex 4 S Wave (Αρ. υλικού 3.004.5900)
PROPHYflex 4 S Lime (Αρ. υλικού 3.004.5930)
PROPHYflex 4 S Flamingo (Αρ. υλικού 3.004.5950)

3.1 Καθορισμός χρήσης – Κανονική χρήση σύμφωνα με
τον προορισμό

Καθορισμός χρήσης:

Αυτό το ιατρικό προϊόν
▪ προορίζεται μόνο για οδοντιατρική θεραπεία στον οδοντιατρικό τομέα. Δεν

επιτρέπεται οποιαδήποτε χρήση διαφορετική από την προδιαγραφόμενη ή
κάθε τροποποίηση στο προϊόν, καθώς μπορούν να προκληθούν κίνδυνοι. Το
ιατρικό προϊόν προορίζεται για τις παρακάτω εφαρμογές: αφαίρεση
χρωματικών αλλοιώσεων και οδοντικής πλάκας, ορθοδοντική, καθαρισμός
σφραγισμάτων σχισμών, προσθετική, συντηρητική και αισθητική
οδοντιατρική. Βλέπε επίσης υποδείξεις εφαρμογής.

▪ αποτελεί ιατρικό προϊόν που ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες εθνικές
νομοθετικές διατάξεις.

Προβλεπόμενη χρήση:

Σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις αυτό το ιατρικό προϊόν επιτρέπεται να
χρησιμοποιείται μόνο για την περιγραφόμενη χρήση από εξειδικευμένο χρήστη.
Κατά τη διαδικασία αυτή πρέπει να τηρούνται:
▪ Οι ισχύοντες κανονισμοί ασφάλειας κατά την εργασία
▪ Τα ισχύοντα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων
▪ Οι παρούσες οδηγίες χρήσης
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Σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις, ο χρήστης υποχρεούται
▪ να χρησιμοποιεί μόνο μέσα εργασίας σε άψογη κατάσταση,
▪ να λαμβάνει υπόψη του την προδιαγραφόμενη χρήση,
▪ να προστατεύει από κινδύνους τον εαυτό του, τον ασθενή και τρίτους
▪ να αποφεύγει τυχόν μόλυνση από το προϊόν

3.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινητήρια πίεση 3,2 - 5 bar (46 - 73 psi)

Κατανάλωση αέρα 10 - 13 Nl/min

Πίεση νερού 1,0 - 2,5 bar (15 - 36 psi)

Ποσότητα νερού ψεκασμού περ. 35 - 80 cm3

Πίεση αέρα σπρέι 1,0 - 2,5 bar (15 - 36 psi)

Δυνατότητα εφαρμογής σε όλους τους συνδέσμους MULTIflex (LUX) / MULTIflex
LED.
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3.3 Προμηθευόμενος εξοπλισμός

1

2

3

4

5

6 7 8 9

Το σετ αποτελείται από:

Πλήθος
/Αρ.
θέσης

Περιγραφή Αρ. υλ.

1 x ① PROPHYflex 4 με:
Σωληνωτή λαβή μακριά
Κάνουλα
Δοχείο σκόνης

3.003.0520
3.003.1138
3.002.8136

1 x ② Σωληνωτή λαβή κοντή
Κάνουλα

3.003.2607
3.003.1138

1 x ③ Δοχείο σκόνης ⑤
Ελαστικό καπάκι supra ④

3.002.8136
3.004.4708

1 x ⑥ Τρυπάνι καθαρισμού 0.573.0321
1 x ⑦ Βελόνα ακροφυσίων 0.573.6052
1 x ⑧ Κλειδί για κάνουλα 3.004.6351
1 x ⑨ Δακτύλιοι O για δοχείο σκόνης και διεπαφή

συνδέσμου προς τη σωληνωτή λαβή
δυνατότητα μεμονωμένης παραγγελίας

Βλέπε επίσης:
2 8 Βοηθητικά μέσα, Σελίδα 29
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3.4 Συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης

ΠΡΟΣΟΧΗ
Έναρξη λειτουργίας μετά από αποθήκευση σε πολύ χαμηλή
θερμοκρασία.
Διακοπή λειτουργίας.
▶ Πολύ κρύα προϊόντα πρέπει πριν την έναρξη της λειτουργίας να έρθουν σε

μια θερμοκρασία από 20 °C έως 25 °C (68 °F έως 77 °F).

Θερμοκρασία: -20 °C έως +70 °C (-4 °F έως +158 °F)

Σχετική υγρασία: 5 % έως 85 % μη συμπυκνωμένη

Ατμοσφαιρική πίεση: 700 hPa μέχρι 1060 hPa (10 psi μέχρι 15 psi)

Προστατέψτε από την υγρασία
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4 Θέση σε λειτουργία και θέση εκτός λειτουργίας

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος από μη αποστειρωμένα προϊόντα.
Κίνδυνος μόλυνσης για ιατρικό προσωπικό και ασθενή.
▶ Πριν από την πρώτη έναρξη λειτουγίας και μετά από κάθε χρήση καθαρίζετε

το προϊόν και τα εξαρτήματα και εάν απαιτείται αποστειρώστε.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Απορρίπτετε το προϊόν με κατάλληλο τρόπο.
Κίνδυνος μόλυνσης.
▶ Πριν από την απόρριψη του προϊόντος και των εξαρτημάτων θα πρέπει να

γίνεται κατάλληλη προετοιμασία και, εάν απαιτείται, αποστείρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ζημιές από μολυσμένο και υγρό αέρα ψύξης.
Ο μολυσμένος και ο υγρός αέρας ψύξης μπορούν να οδηγήσουν σε
λειτουργικές βλάβες.
▶ Φροντίζετε για στεγνό, καθαρό και μη μολυσμένο αέρα ψύξης σύμφωνα με

το ΕΝ ISO 7494-2.

4.1 Τοποθετήστε το σύνδεσμο MULTIflex

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αποσύνδεση του ιατρικού προϊόντος κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
Ιατρικό προϊόν που δεν έχει ασφαλίσει σωστά μπορεί κατά τη διάρκεια της
περίθαλψης να αποσυνδεθεί από το σύνδεσμο MULTIflex.
▶ Με τράβηγμα πριν από κάθε περίθαλψη ελέγχετε, εάν το ιατρικό προϊόν έχει

ασφαλίσει καλά επάνω στο σύνδεσμο MULTIflex.

▶ Βιδώστε το σύνδεσμο MULTIflex στον εύκαμπτο σωλήνα τουρμπίνας.

▶ Με το δακτύλιο ψεκασμού στο σύνδεσμο MULTIflex, ανοίξτε τέρμα την
παροχή νερού.

4.2 Ελέγξτε τους δακτυλίους Ο (MULTIflex)

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ελλιπείς ή φθαρμένοι δακτύλιοι Ο.
Λειτουργικές βλάβες και πρόωρη διακοπή λειτουργίας.
▶ Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι δακτύλιοι Ο βρίσκονται επάνω στο σύνδεσμο και ότι

δεν εμφανίζουν καμία ζημιά.

Αριθμός των υπαρχόντων O-ρινγκ: 5
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5 Χειρισμός

Υπόδειξη
Στην αρχή κάθε ημέρας εργασίας πρέπει να ξεπλυθούν όλα τα συστήματα
τροφοδοσίας νερού για τουλάχ. 2 λεπτά (χωρίς τοποθετημένα όργανα
μεταφοράς) και σε κίνδυνο μόλυνσης από επιστροφή/ αναρρόφηση πρέπει
κατά περίπτωση να πραγματοποιηθεί επίσης μετά από κάθε ασθενή μια
διαδικασία πλύσης των 20 μέχρι 30 δευτερολέπτων.

5.1 Εφαρμογή του φαρμακευτικού προϊόντος

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αποσύνδεση του ιατρικού προϊόντος κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
Ιατρικό προϊόν που δεν έχει ασφαλίσει σωστά μπορεί κατά τη διάρκεια της
περίθαλψης να αποσυνδεθεί από το σύνδεσμο MULTIflex.
▶ Με τράβηγμα πριν από κάθε περίθαλψη ελέγχετε, εάν το ιατρικό προϊόν έχει

ασφαλίσει καλά επάνω στο σύνδεσμο MULTIflex.

▶ Τοποθετήστε το ιατρικό προϊόν ακριβώς επάνω στο σύνδεσμο MULTIflex
(LUX) / MULTIflex LED και πιέστε προς τα πίσω, μέχρι ο σύνδεσμος να
ασφαλίσει στο ιατρικό προϊόν με χαρακτηριστικό ήχο.

▶ Ελέγχετε με τράβηγμα την ασφαλή τοποθέτηση του ιατρικού προϊόντος στον
σύνδεσμο.

5.2 Αφαιρείτε ιατρικό προϊόν
▶ Κρατάτε σταθερά το σύνδεσμο και αφαιρείτε το ιατρικό προϊόν

περιστρέφοντας ελαφρώς.

5.3 Γέμισμα του δοχείου σκόνης

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Ανοιχτό δοχείο σκόνης.
Κίνδυνος μόλυνσης από μολυσμένη σκόνη.
▶ Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια σκόνη KaVo.
▶ Πριν από κάθε ασθενή προετοιμάστε και γεμίστε ξανά το δοχείο σκόνης.
▶ Λάβετε υπόψη σας τα δελτία δεδομένων ασφαλείας για τις σκόνες KaVo.
▶ Μπορείτε να βρείτε τα δελτία δεδομένων ασφαλείας στη διεύθυνση

www.kavo.com, στην υποκατηγορία «Φύλλα δεδομένων ασφαλείας».
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▶ Ξεβιδώνετε δοχείο σκόνης με αριστερή περιστροφή.

▶ Πριν από το γέμισμα του δοχείου σκόνης, ανακινείτε καλά τη σκόνη στη
συσκευασία επαναπλήρωσης.

▶ Πληρώστε το δοχείο σκόνης έως τη σήμανση.

▶ Σφραγίστε το δοχείο σκόνης με το ελαστικό καπάκι μέχρι τη χρήση σε
ασθενή.

▶ Απομακρύνετε το ελαστικό καπάκι πριν από τη χρήση.
▶ Βιδώνετε το δοχείο σκόνης κάθετα, με δεξιά περιστροφή και σφίγγετε.

Αλλαγή της ποσότητας σκόνης

Η ποσότητα σκόνης μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 βαθμίδες με το δακτύλιο ρύθμισης:
▪ Η μεγαλύτερη βαθμίδα ενδείκνυται για την υπερουλική θεραπεία και

προσφέρει μέγιστη απόδοση καθαρισμού
▪ Η μεσαία βαθμίδα ενδείκνυται για την υποουλική και υπερουλική θεραπεία

και προσφέρει ήπιο καθαρισμό, η ποσότητα σκόνης είναι μειωμένη
▪ Η μικρότερη βαθμίδα βοηθά στην απομάκρυνση της σκόνης από το δόντι

καθώς και στον καθαρισμό του συστήματος από τη σκόνη μετά το τέλος της
θεραπείας, η ποσότητα σκόνης είναι σχεδόν ανύπαρκτη
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5.4 Τοποθετήστε το σωληνωτό δακτύλιο συγκράτησης

Ο σωληνωτός δακτύλιος συγκράτησης διατίθεται σε δύο διαφορετικά μήκη.

▪ Σωληνωτός δακτύλιος συγκράτησης μακρύς: 3.003.0520
▪ Σωληνωτός δακτύλιος συγκράτησης κοντός: 3.003.2607
▶ Τοποθετήστε με εργονομική προσαρμογή το σωληνωτό δακτύλιο

συγκράτησης χωρίς να τσακίζει στο εργαλείο.

5.5 Βιδώστε την κάνουλα

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Πτώση της κάνουλας κατά τη θεραπεία.
Κίνδυνος ασθενών και χειριστή με λασκάρισμα της κάνουλας.
Οπτικός έλεγχος μετά από κάθε τοποθέτηση της κάνουλα με το κλειδί για την
κάνουλα.
Πριν από τη θεραπεία ελέγξτε, αν δεν υπάρχει κενό μεταξύ της κάνουλας και
του σωληνωτού δακτυλίου συγκράτησης.

▶ Τοποθετήστε την κάνουλα με τη βοήθεια του κλειδιού για κάνουλες στη
σωληνωτή λαβή και περιστρέψτε προς τα δεξιά, παράλληλα κρατήστε τη
σωληνωτή λαβή.

5.6 Ξεβιδώστε την κάνουλα
▶ Αφαιρέστε την κάνουλα με τη βοήθεια του κλειδιού για κάνουλες

περιστρέφοντας προς τα αριστερά.
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5.7 Οδηγίες εφαρμογής σκόνης PROPHYflex,
PROPHYpearls®, PROPHYflex Perio Powder

Σκόνη PROPHYflex PROPHYpearls® PROPHYflex Perio
Powder

Εφαρμογή:

▪ συντηρητική θεραπεία
και αισθητική
οδοντιατρική

▪ καθαρισμός της
επιφάνειας των
δοντιών

▪ αφαίρεση χρωματικών
αλλοιώσεων και
οδοντικής πλάκας

▪ Ορθοδοντική και
προσθετική
(προετοιμασία και
μετέπειτα επεξεργασία
των συγκολλητικών
επιφανειών)

Εφαρμογή:

▪ συντηρητική θεραπεία
και αισθητική
οδοντιατρική

▪ καθαρισμός της
επιφάνειας των
δοντιών

▪ αφαίρεση χρωματικών
αλλοιώσεων και
οδοντικής πλάκας

▪ Ορθοδοντική και
προσθετική
(προετοιμασία και
μετέπειτα επεξεργασία
των συγκολλητικών
επιφανειών)

Εφαρμογή:

▪ υποουλική θεραπεία
▪ Αφαίρεση

περιοδοντικού βιοφίλμ
▪ Θεραπεία συντήρησης

μετά την πρώτη
εφαρμογή στην
περιοδοντική θεραπεία

▪ Διατήρηση
εμφυτευμάτων
(συμπεριλαμβανομένη
ς της
στίλβωσης τιτανίου)

Σκόνη PROPHYflex PROPHYpearls® PROPHYflex Perio
Powder

εργασία από το κόκκινο
προς το
λευκό

εργασία από το κόκκινο
προς το
λευκό

οποιαδήποτε
κατεύθυνση εργασίας

υδατοδιαλυτό περιορισμένη
υδατοδιαλυτότητα

υδατοδιαλυτό

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χειρίζεστε το εργαλείο με σκόνη RONDOflex.
Ελαττώματα PROPHYflex.

Βλέπε επίσης:
2 Οδηγίες χρήσης σκόνης PROPHYlex, PROPHYpearls®,

PROPHYflex Perio Powder
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6 Αποκατάσταση βλαβών

Προληπτικά μέτρα
▶ Μετά από κάθε θεραπεία και πριν από κάθε αποστείρωση ξεβιδώστε το

δοχείο σκόνης με αριστερή περιστροφή και αντικαταστήστε το με καθαρό
δοχείο σκόνης.

▶ Τοποθετήστε το PROPHYflex επάνω στο σύνδεσμο MULTIflex και φυσήξτε τα
κανάλια αέρα και νερού.

▶ Κλείστε το νερό και φυσήξτε ξανά στον αγωγό αέρα και νερού.

6.1 Καθαρίζετε βουλωμένη κάνουλα
▶ Ξεβιδώστε την κάνουλα με τη βοήθεια του κλειδιού.

▶ Εισαγάγετε περιστρέφοντας τη βελόνα ακροφυσίων στο μπροστινό μέρος
της κάνουλας.

▶ Στη συνέχεια εισαγάγετε περιστρέφοντας τη βελόνα ακροφυσίων στο πίσω
μέρος της κάνουλας.

▶ Έπειτα βγάλτε τη βελόνα ακροφυσίων και φυσήξτε την κάνουλα με
πεπιεσμένο αέρα.

19 / 34



Οδηγίες χρήσης PROPHYflex 4

6 Αποκατάσταση βλαβών | 6.2 Καθαρισμός βουλωμένου βασικού σώματος

20 / 34

6.2 Καθαρισμός βουλωμένου βασικού σώματος
▶ Αφαιρέστε τη σωληνωτή λαβή με την κάνουλα.

▶ Ξεβιδώστε το δοχείο σκόνης περιστρέφοντας αριστερά.

▶ Διαπεράστε το άνοιγμα του ακροφυσίου με τη βελόνα ακροφυσίων.

▶ Καθαρίστε και ελευθερώστε το σωλήνα υλικού με το τρυπάνι καθαρισμού.

▶ Στη συνέχεια φυσήξτε με πεπιεσμένο αέρα.
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Εάν εξακολουθεί να παραμένει βουλωμένο:
▶ Με τη βοήθεια του κλειδιού για κάνουλες ξεβιδώστε το ακροφύσιο

τοποθετώντας την πλευρική προεξοχή του κλειδιού στο ακροφύσιο και
ξεβιδώστε το.

▶ Καθαρίστε και ελευθερώστε το σωλήνα υλικού με το τρυπάνι καθαρισμού
από το μπροστινό και πίσω μέρος.

▶ Σφίξτε ξανά το ακροφύσιο με το κλειδί.

▶ Φυσήξτε με πεπιεσμένο αέρα.
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7 Βήμα επεξεργασίας σύμφωνα με ISO 17664

7.1 Προετοιμασία στο χώρο χρήσης

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος από μολυσμένα προϊόντα.
Υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης από μολυσμένα προϊόντα.
▶ Λαμβάνετε κατάλληλα μέτρα προστασίας ατόμων.

▶ Επεξεργαστείτε το ιατρικό προϊόν όσο δυνατόν πιο σύντομα μετά τη
θεραπεία.

▶ Μεταφέρετε το ιατρικό προϊόν στεγνό προς επεξεργασία.
▶ Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μόλυνσης φοράτε πάντα

προστατευτικά γάντια κατά την επεξεργασία.
▶ Αφαιρείτε άμεσα τα υπολείμματα από τσιμέντο, σύνθετα υλικά ή αίμα.
▶ Μην το τοποθετείτε σε διαλύματα ή κάτι ανάλογο.

7.2 Αποσυναρμολόγηση

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη επαρκής επεξεργασία.
Κίνδυνος μόλυνσης.
▶ Για να διασφαλίσετε την πλήρη επεξεργασία όλων των εξαρτημάτων,

αφαιρέστε το ιατρικό προϊόν πριν από την προετοιμασία.

▶ Ξεβιδώστε το δοχείο σκόνης.
▶ Αφαιρέστε το σωληνωτό δακτύλιο συγκράτησης.
▶ Αφαιρέστε την κάνουλα από το σωληνωτό δακτύλιο συγκράτησης.

7.3 Επεξεργασία δια χειρός

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ποτέ μην προετοιμάζετε το ιατρικό προϊόν στη συσκευή υπερήχων.
Δυσλειτουργίες και υλικές ζημιές.
▶ Καθαρίζετε μόνο στη συσκευή θερμικής απολύμανσης ή στο χέρι.

7.3.1 Εξωτερικός καθαρισμός δια χειρός
Απαραίτητα πρόσθετα εξαρτήματα:

▪ Πόσιμο νερό 30 oC ± 2 oC (86 oF ± 4 oF)
▪ Βούρτσα, π. χ. μέτριας σκληρότητας οδοντόβουρτσα
▶ Βουρτσίστε κάτω από τρεχούμενο πόσιμο νερό.
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7.3.2 Εσωτερικός καθαρισμός δια χειρός

Δεν εφαρμόζεται εσωτερικός καθαρισμός του PROPHYflex 4 δια χειρός. Για την
αποτελεσματική επεξεργασία απαιτείται μηχανικός εσωτερικός καθαρισμός με
συσκευή καθαρισμού και απολύμανσης κατά ISO 15883-1.

7.3.3 Εξωτερική απολύμανση με το χέρι

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ανεπαρκής απολύμανση.
Κίνδυνος μόλυνσης.
▶ Χρησιμοποιείτε διαδικασίες απολύμανσης οι οποίες διαθέτουν αποδεδειγμένα

βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο και ιοκτόνο δράση.
▶ Εάν τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα απολύμανσης δεν ανταποκρίνονται στις

προβλεπόμενες ιδιότητες, διενεργήστε στη συνέχεια απολύμανση στο
αυτόκαυστο χωρίς να συσκευάσετε τα προϊόντα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην απολυμαίνετε ποτέ τη χειρολαβή με προϊόντα που περιέχουν
χλώριο.
Δυσλειτουργίες και υλικές ζημιές.
▶ Απολυμαίνετε μόνο στη συσκευή θερμικής απολύμανσης ή με το χέρι.

Η KaVo με βάση τη συμβατότητα υλικών συνιστά τα ακόλουθα προϊόντα. Η
μικροβιολογική δραστικότητα πρέπει να εξασφαλίζεται από τον παρασκευαστή
του προϊόντος απολύμανσης και να αποδεικνύεται με γνωμάτευση.

Επιτρεπόμενα προϊόντα απολύμανσης:
▪ Mikrozid AF Liquid της εταιρείας Schülke & Mayr (υγρό ή πανάκια)
▪ FD 322 της εταιρίας Dürr
▪ CaviCide της εταιρίας Metrex

Απαιτούμενα βοηθητικά μέσα:
▪ Πανιά για το σκούπισμα του ιατρικού προϊόντος.
▶ Ψεκάστε το προϊόν απολύμανσης επάνω σε ένα πανί, στη συνέχεια

σκουπίστε με αυτό το ιατρικό προϊόν και αφήστε να δράσει σύμφωνα με τα
στοιχεία του κατασκευαστή του προϊόντος απολύμανσης.

▶ Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος απολύμανσης.

7.3.4 Εσωτερική απολύμανση δια χειρός

Δεν είναι εφικτή η εσωτερική απολύμανση του PROPHYflex 4 δια χειρός. Για την
αποτελεσματική επεξεργασία απαιτείται μηχανικός εσωτερικός καθαρισμός με
συσκευή καθαρισμού και απολύμανσης κατά ISO 15883-1.

7.3.5 Στέγνωμα δια χειρός

Δεν εφαρμόζεται στέγνωμα του PROPHYflex 4 δια χειρός. Για την
αποτελεσματική επεξεργασία απαιτείται μηχανικός εσωτερικός καθαρισμός με
συσκευή καθαρισμού και απολύμανσης κατά ISO 15883-1.

23 / 34



Οδηγίες χρήσης PROPHYflex 4

7 Βήμα επεξεργασίας σύμφωνα με ISO 17664 | 7.4 Μηχανική επεξεργασία

24 / 34

7.4 Μηχανική επεξεργασία

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ανεπαρκής απολύμανση.
Κίνδυνος μόλυνσης.
▶ Χρησιμοποιείτε διαδικασίες απολύμανσης οι οποίες διαθέτουν αποδεδειγμένα

βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο και ιοκτόνο δράση.
▶ Εάν τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα απολύμανσης δεν ανταποκρίνονται στις

προβλεπόμενες ιδιότητες, διενεργήστε στη συνέχεια απολύμανση στο
αυτόκαυστο χωρίς να συσκευάσετε τα προϊόντα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην απολυμαίνετε ποτέ τη χειρολαβή με προϊόντα που περιέχουν
χλώριο.
Δυσλειτουργίες και υλικές ζημιές.
▶ Απολυμαίνετε μόνο στη συσκευή θερμικής απολύμανσης ή με το χέρι.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ποτέ μην προετοιμάζετε το ιατρικό προϊόν στη συσκευή υπερήχων.
Δυσλειτουργίες και υλικές ζημιές.
▶ Καθαρίζετε μόνο στη συσκευή θερμικής απολύμανσης ή στο χέρι.
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7.4.1 Επισκόπηση δυνατοτήτων προετοιμασίας

Προκαθαρι
σμός

Μηχανικός
εξωτερικός
καθαρισμός

Μηχανικός
εσωτερικός
καθαρισμός

Μηχανική
εσωτερική
και
εξωτερική
απολύμανσ
η

Αποστείρω
ση

Βασικό
σώμα
Σωληνωτή
λαβή
Κάνουλα /
Αντάπτορας
+ Perio Tip
Σωληνωτή
λαβή και
κάνουλα /
Αντάπτορας
+ Perio Tip
Δοχείο
σκόνης

Δεν
μπορεί να
εφαρμοστεί

Ελαστικό
καπάκι

Δεν
μπορεί να
εφαρμοστεί

Κλειδί
κάνουλας

Δεν
μπορεί να
εφαρμοστεί

 εφικτό

Υπόδειξη
Για το μηχανικό καθαρισμό χρειάζονται αντάπτορες.
Παραγγείλετε τους αντάπτορες ξεχωριστά.

Βλέπε επίσης:
2 8 Βοηθητικά μέσα, Σελίδα 29
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7.4.2 Προκαθαρισμός
Απαραίτητα πρόσθετα εξαρτήματα:

▪ Πόσιμο νερό 30 oC ± 2 oC (86 oF ± 4 oF)
▪ Βούρτσα, π. χ. μέτριας σκληρότητας οδοντόβουρτσα
▶ Συναρμολογήστε εντελώς το εργαλείο.
▶ Βουρτσίστε όλα τα μεμονωμένα εξαρτήματα κάτω από τρεχούμενο νερό.

7.4.3 Προετοιμασία για τον μηχανικό εσωτερικό και
εξωτερικό καθαρισμό καθώς και την εσωτερική και
εξωτερική απολύμανση

Miele σειρά G 7881/7891
Βασικό σώμα απαραίτητο υλικό:

Σφράγιση καθαρισμού
PROPHYflex 4 (3.004.6658)
Επεξεργασία με προσαρμογέα
Miele ANOIXTO

Σωληνωτή λαβή απαραίτητο υλικό:
Καθαρισμός στο σουρωτήρι Miele

Κάνουλα / Αντάπτορας + Perio
Tip

απαραίτητο υλικό:
Αντάπτορας καθαρισμού
PROPHYflex 4 μακρύ
(3.004.6640)
Επεξεργασία με προσαρμογέα
Miele ANOIXTO

Σωληνωτή λαβή και κάνουλα /
Αντάπτορας + Perio Tip

Επεξεργασία με προσαρμογέα
Miele ANOIXTO

Δοχείο σκόνης απαραίτητο υλικό:
Επεξεργασία στο σουρωτήρι Miele
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Miele σειρά G 7881/7891
Ελαστικό καπάκι απαραίτητο υλικό:

Επεξεργασία στο σουρωτήρι Miele
Κλειδί κάνουλας απαραίτητο υλικό:

Επεξεργασία στο σουρωτήρι Miele

7.4.4 Μηχανικός εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός
καθώς και εσωτερική και εξωτερική απολύμανση

H KaVo συνιστά θερμαντικούς απολυμαντές κατά ΕΝ ISO 15883-1, οι οποίοι
λειτουργούν με αλκαλικά καθαριστικά και μέγιστη τιμή pH 11.
Η επαληθεύση εκτελέστηκε σε συσκευή θερμικής απολύμανσης Miele με το
πρόγραμμα "VARIO-TD", το προϊόν καθαρισμού "neodisher® mediclean forte",
το υγρό ουδετεροποίησης "neodisher® Z" και το εκθαμβωτικό "neodisher®
mielclear".
▶ Οι ρυθμίσεις προγράμματος και τα απαιτούμενα προϊόντα καθαρισμού και

απολύμανσης αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης της συσκευής θερμικής
απολύμανσης.

7.4.5 Μηχανικό στέγνωμα

Στην κανονική περίπτωση η διαδικασία στεγνώματος αποτελεί στοιχείο του
προγράμματος καθαρισμού της συσκευής θερμικής απολύμανσης.

Υπόδειξη
Παρακαλείσθε να τηρείτε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής θερμικής
απολύμανσης.

▶ Για να αποφεύγονται βλάβες στο ιατρικό προϊόν KaVo, βεβαιωθείτε ότι μετά
τη λήξη του κύκλου λειτουργίας το ιατρικό προϊόν είναι στεγνό εσωτερικά
και εξωτερικά.

7.5 Προϊόντα και συστήματα φροντίδας - Συντήρηση

ΠΡΟΣΟΧΗ
Λανθασμένη φροντίδα.
Διακοπή λειτουργίας ή υλικές ζημιές.
▶ Μην συντηρείτε την PROPHYflex με λάδι ή σπρέι συντήρησης.

7.6 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 αντικειμένου αποστείρωσης πρέπει να ικανοποιεί τα
ισχύοντα πρότυπα, όσον αφορά στην ποιότητα και τη χρήση, και πρέπει να
είναι κατάλληλη για τη διαδικασία αποστείρωσης!

▶ Κλείστε το φαρμακευτικό προϊόν σε μια αποστειρωμένη συσκευασία
προϊόντων.

27 / 34



Οδηγίες χρήσης PROPHYflex 4

7 Βήμα επεξεργασίας σύμφωνα με ISO 17664 | 7.7 Αποστείρωση

28 / 34

7.7 Αποστείρωση

Αποστείρωση σε συσκευή αποστείρωσης ατμού
(Αυτόκαυστο) σύμφωνα με το EN 13060 / ISO 17665-1

ΠΡΟΣΟΧΗ
Γαλβανική διάβρωση λόγω υγρασίας.
Ζημιές στο προϊόν.
▶ Μετά τον κύκλο αποστείρωσης πρέπει να βγάζετε αμέσως το προϊόν από τη

συσκευή αποστείρωσης ατμού.

Υπόδειξη
Πριν την τοποθέτηση του δοχείου σκόνης πρέπει όλα τα εξαρτήματα που
μεταφέρουν τη σκόνη και τα κανάλια αέρος να είναι απολύτως στεγνά.
Βιδώνετε το δοχείο σκόνης με τη χειρολαβή μόνο σε κρύα κατάσταση.

Το ιατρικό προϊόν KaVo αντέχει σε θερμοκρασία μέχρι μέγ. 138 ℃ (280.4 °F).

Από τις ακόλουθες μεθόδους αποστείρωσης μπορείτε να επιλέξετε την
κατάλληλη (ανάλογα με το υπάρχον αυτόκαυστο):
▪ Αυτόκαυστο με τριπλό προ-κενό:

- τουλάχ. 3 λεπτά στους 134 °C -1 °C / +4 °C (273 °F -1.6 °F / +7.4 °F)
▪ Αυτόκαυστο με μέθοδο βαρύτητας:

- τουλάχ. 10 λεπτά στους 134 °C -1 °C / +4 °C (273 °F -1.6 °F / +7.4 °F)
εναλλακτικά

- τουλάχ. 60 λεπτά στους 121 °C -1 °C / +4 °C (250 °F -1.6 °F / +7.4 °F)
▶ Χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.

7.8 Αποθήκευση

Επεξεργασμένα προϊόντα οφείλουν να αποθηκεύονται προστατευμένα από
σκόνη σε στεγνό και δροσερό χώρο κατά το δυνατόν με προφύλαξη έναντι
μικροβίων.

Υπόδειξη
Προσέχετε την ημερομηνία λήξης του αποστειρωμένου προϊόντος.
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Προμηθεύεται μέσω του εξειδικευμένου εμπορίου οδοντιατρικών προϊόντων.

Κάνουλα Αρ. υλικού 3.003.1138

Δοχείο σκόνης Αρ. υλικού 3.002.8136

Ελαστικό καπάκι υπερουλικό Αρ. υλικού 3.004.4708

Ελαστικό καπάκι υποουλικό Αρ. υλικού 3.004.4709

Τρυπάνι καθαρισμού Αρ. υλικού 0.573.0321

Βελόνα ακροφυσίων Αρ. υλικού 0.573.6052
Ακροφύσιο Αρ. υλικού 3.004.2324
Σωληνωτή λαβή μακριά Αρ. υλικού 3.003.0520

Σωληνωτή λαβή κοντή Αρ. υλικού 3.003.2607

Αντάπτορας καθαρισμού
PROPHYflex 4 μακρύ

Αρ. υλικού 3.004.6640

Σφράγιση καθαρισμού
PROPHYflex 4

Αρ. υλικού 3.004.6658

Αντάπτορας καθαρισμού
PROPHYflex 4

Αρ. υλικού 3.004.8509

Αντάπτορας καθαρισμού
PROPHYflex 4 S

Αρ. υλικού 3.004.8523

PROPHYflex 4 Perio κιτ Αρ. υλικού 1.011.9403
Δακτύλιος Ο για δοχείο σκόνης Αρ. υλικού 3.003.0608
Δακτύλιος O για διεπαφή
συνδέσμου προς τη σωληνωτή
λαβή πίσω

Αρ. υλικού 1.004.2776

Δακτύλιος O για διεπαφή
συνδέσμου προς τη σωληνωτή
λαβή μπροστά καθώς και κάνουλα

Αρ. υλικού 0.200.6084

29 / 34



Οδηγίες χρήσης PROPHYflex 4

8 Βοηθητικά μέσα

30 / 34

Σκόνη PROPHYflex πορτοκάλι,
συσκευασία με 80 στικ
Σκόνη PROPHYflex βατόμουρο,
συσκευασία με 80 στικ
Σκόνη PROPHYflex κεράσι,
συσκευασία με 80 στικ
Σκόνη PROPHYflex μέντα,
συσκευασία με 80 στικ

Αρ. υλικού 1.007.0014

Αρ. υλικού 1.007.0015

Αρ. υλικού 1.007.0016

Αρ. υλικού 1.007.0017

PROPHYpearls® ουδέτερο,
συσκευασία με 80 στικ

Αρ. υλικού 1.010.1826

PROPHYpearls® μέντα,
συσκευασία με 80 στικ
PROPHYpearls® ροδάκινο,
συσκευασία με 80 στικ
PROPHYpearls® πορτοκάλι,
συσκευασία με 80 στικ
PROPHYpearls® μαύρο
φραγκοστάφυλλο,
συσκευασία με 80 στικ

Αρ. υλικού 1.010.1828

Αρ. υλικού 1.010.1829

Αρ. υλικού 1.010.1830

Αρ. υλικού 1.010.1831

PROPHYpearls® ουδέτερο,
4 φιάλες των 250g

Αρ. υλικού 1.010.1798

PROPHYflex Perio Powder
4 φιάλες των 100g

Αρ. υλικού 1.009.3732
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9 Όροι εγγύησης

Για αυτό το ιατρικό προϊόν της KaVo ισχύουν οι ακόλουθοι όροι εγγύησης:

Η KaVo αναλαμβάνει απέναντι στον τελικό πελάτη την παροχή εγγύησης για
άψογη λειτουργία, έλλειψη σφαλμάτων στο υλικό ή στην κατασκευή για τη
διάρκεια των 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου με τους
ακόλουθους όρους:
Σε περίπτωση βάσιμων αντιρρήσεων η KaVo παρέχει εγγύηση για δωρεάν
επιδιόρθωση ή αντικατάσταση. Αποκλείονται άλλες αξιώσεις οποιουδήποτε
είδους, ιδιαίτερα για καταβολή αποζημίωσης. Στην περίπτωση καθυστέρησης,
σοβαρού πταίσματος ή δόλου αυτό ισχύει μόνο, εφόσον δεν αντίκεινται
αναγκαστικές νομικές διατάξεις.
Η KaVo δεν ευθύνεται για ελαττώματα και για τις συνέπειες αυτών, οι οποίες
προέκυψαν ή θα μπορούσαν να έχουν προκύψει από φυσιολογική φθορά, μη
ορθή μεταχείριση, μη ορθό καθαρισμό, συντήρηση ή φροντίδα, μη τήρηση των
οδηγίων χειρισμού ή σύνδεσης, εναποθέση αλάτων ή διάβρωση, ακαθαρσίες
στην τροφοδοσία αέρα και νερού καθώς επίσης από χημικές ή ηλεκτρικές
επιδράσεις, οι οποίες είναι ασυνήθιστες ή δεν επιτρέπονται σύμφωνα με τις
οδηγίες χρήσης της KaVo και τις άλλες οδηγίες του κατασκευαστή. Η παροχή
εγγύησης γενικά δεν καλύπτει λυχνίες, οπτικές ίνες από γυαλί και υαλοΐνες,
γυάλινα αντικείμενα, ελαστικά εξαρτήματα και την ανθεκτικότητα χρωμάτων
συνθετικών εξαρτημάτων.
Αποκλείεται κάθε είδους ευθύνη, εάν βλάβες ή οι συνέπειες τους συμβαίνουν για
το λόγο, ότι ο πελάτης ή μη εξουσιοδοτημένα από την KaVo τρίτα πρόσωπα
πραγματοποιούν επεμβάσεις ή μετατροπές στο προϊόν.
Τα δικαιώματα παροχής εγγύησης μπορούν μόνο να απαιτηθούν, όταν μαζί με το
προϊόν προσκομίζεται ένα αποδεικτικό αγοράς, όπως ένα αντίγραφο τιμολογίου
αγοράς ή δελτίου παράδοσης. Σε αυτό πρέπει να φαίνονται καθαρά ο
προμηθευτής, η ημερομηνία αγοράς, ο τύπος και ο αριθμός σειράς.
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