A Prophy EZ Jet

fogászati polírozó készülék használati utasítása
és klinikai használati útmutatója
magyar változat - verziószám: 1.2

A készülék részei

360 fokban körbeforgatható fúvóka fej

Portartály
Csatlakozó
Figyelmeztetés!

1/ Csak fogorvos és klinikai szájhigiénikus használhatja a készüléket!
2/ Ne használja a következő pácienseknél:
- azoknál, akiknél a nátriumbevitelt korlátozni kell
- súlyos emésztőszervi fekély esetén
- májdiszfunkció esetén
- tüdő- vagy kardiális diszfunkció esetén
- hyperemia, hemorrágia vagy a szájüreg gyulladásos megbetegedése esetén
- szájüregi sérülés vagy abnormitás esetén
- azoknál, akik hajlamosak a szájnyálkahártya gyulladásra
- allergia esetén
- kontaktlencse viselése esetén
3/ Ne használja az eszközt, ha a portartály teteje repedt vagy mély karcok vannak rajta, mert az eltörhet, s
a benne lévő anyag szétrepülhet.
4/ Ne tegye ki ütésnek a portartály tetejét!
5/ Kerülje el, hogy a portartály teteje szerves oldószerrel érintkezzen, mert az eltörhet.
6/ A portartály fogyó eszköz. Az UV fény és más környezeti faktorok igénybe veszik. Cserélje a
portartály tetejét 6 havonta!
7/ Hetente egyszer vegye le a tetőt és a gumitömítést, és tisztítsa meg a hozzátapadt anyagoktól! Ilyenkor
ellenőrizze azt is, hogy van-e sérülés a fedélen!
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Ügyeljen arra, hogy:

1/ Ne fújja a port közvetlenül a száj lágyszöveteire vagy a subgingivális területekre!
2/ Mindig tiszta és száraz levegőt használjon! A nedves levegőtől becsomósodhat a por és eltömítheti a
porcsövet.
3/ Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön a szájon kívül a polírpor más nyálkahártyára (szem, orr)
4/ Csak a készülékhez biztosított saját port használja. A más gyártók által készített polírporok okozta
károsodásokért és károkért nem vállalunk felelősséget.
5/ Töltse félig a portartályt a polírozáshoz. Ha megmaradna, NE használja fel másik páciensnél, hanem
hulladékként kezelje.
6/ A sokáig felbontottan tárolt port ne használja, mert a nedvességfelvétel miatt dugulást okozhat a
készülékben.
7/ Amikor a készüléket leveszi a tömlőről, mindig fújja ki a készülék csatlakozójából a vizet. Ennek
elmulasztása dugulást okozhat, ha a víz a levegővezetékbe kerül és elegyedik a polírporral.
8/ A készülék tárolásához távolítsa el a port a készülékből és tisztítsa meg a portartály belsejét.
9/ Távolítsa el a zsíradékokat, olajat és más káros kémiai anyagokat a műanyag portartály tetőről mihelyt
azokat felfedezte. Az ilyen anyagok a tető idő előtti károsodását okohatják.

Biztonsági előírások a használat előtt
Ez a készülék polírpor kifúvására készült. A nedves levegő vagy víz eltömíti. NE használja olyan
kezelőegységnél, amelyben eltömődés esetén a nyomás gyorsan megnőhet. (nincs a készülékben alkalmas
nyomásszabályozó)
Miképpen tudja ellenőrizni a nyomást a kezelőegységen?
1/ Ellenőrizze, hogy a készülék végét befogva tartva a nyomás nem nő-e gyorsan és nagy mértékben?
2/ Amennyiben a nyomás gyorsan és nagy mértékben emelkedik ellenőrizze a nyomásszabályozót az
egységkészülék előtt.
3/ Amennyiben nem talál nyomásszabályozót az egységkészülékben, telepíttessen diafragmás szelepű
nyomásszabályozót.

Üzemeltetés
1/ Csatlakoztassa a készüléket a tömlőhöz (4 lyukú és 2 lyukú kivitelt rendelhet)
2/ Csatlakoztasa a fúvókafejet a készülékhez

Csatlakoztatás a tömlőhöz.

A kézidarab fényes színű csúszó
gyűrűjét húzza hátra, majd tartsa így.
Helyezze be a fúvókafejet
és nyomja ütközésig.
Ekkor engedje vissza a gyűrűt.

Open (nyitás) az óra járásával
ellenkező irányban.
Close (zárás) az óra járásával
egyező irányban.

3/ A polírpor feltöltése
Csavarja le a portartály fedelét. Töltse félig a tartályt, majd rögtön zárja vissza a fedelet és a por üvegét is.
4/ Homokfúvás
Fújjon 3 mp-ig a köpőtálba, hogy meggyőződjön: a porsugár egyenletesen jön, ezután kezdje meg a
használatot.
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figyelem!
SOHA ne használja fel a készülékben megmaradt port a következő beteghez, mert dugulást okozhat.
SOHA ne használja fel azt a port, amely ugyanabban az üvegben van, de napokig véletlenül nyitva maradt és
nedvességgel telítődhetett. Mindkét esetben a készülék eldugulhat!

figyelem!

SOHA ne fújja a polírport dirket módon a szájüregi lágyszövetekre, ínyre vagy a subgingivális területekre.
Mindig használjon exhaustort, hogy a beteg ne nyelje le a polírport. Megfelelő időközönként engedje,
hogy betege öblíthessen.

Használat utáni karbantartás
1/ Teljesen űrítse ki a a portartályt
2/ Húzza hátra a fúvóka rögzítő gyűrűt és távolítsa el a fúvókát
3/ Alkoholos törlőkendővel távolítsa el a fúvókára rakódott szennyeződést és nyálat
4/ Vegye le a készüléket a tömlőről
5/ Távolítsa el a portartály fedőt, majd szedje szét:
a fogazott szélű fedélrögzítő gyűrűt, a tömítő gumigyűrűt
és a portartály műanyag fedelét tisztítsa meg.
6/ Tisztítsa meg a készülék portartályát
7/ Ha a készülék teljesen eldugulna, merítse a készülék testét és a fúvókát forrásban lévő vízbe 10 percre.
8/ Szárítsa meg az alkatrészeket a következő használatra.
Ha a készülék teljesen eldugul és nem működik, 20%-os ecetes öblítést alkalmazzon a fúvókafejben (fecskendővel, fém csőrvéggel), valamint a készülékben is. Ha szükséges, áztassa ecetes oldatban a fúvókafejet.

Sterilizálás
A gyártó autoklávozást javasol!
1/ Szedje szét a készüléket a következő komponensekre:
- készülék és fúvóka
- készülék és portartály fedő
- a portartályt 3 részre: fogazott gyűrű, tömítőgumi és műanyag fedél
2/ Autoklávozza 20 percig 121 celsius fokon, vagy 15 percig 132 celsius fokon
3/ Használat előtt vegye ki a steril tasakból a készüléket. Helyezze be a fúvókát, majd állítsa össze a portartály
fedőt és végül töltsön port a tartályba, majd csavarja rá a készülékre a fedőt.

figyelem!

Azonnal állítsa le a sterilizálást, ha a szárítás közben a hőmérséklet 135 celsius fok fölé emelkedne!
A sterilizálásnál a készüléket a középső vagy a felső tálcára tegye, mert az alsón a hőmérséklet a beállított
érték fölé is emelkedhet.
Ne sterilizálja olyan eszközökkel, amelyeken kémiai anyagmaradványok vannak, mert ezek elszínezhetik vagy
működési gondot okozhatnak a készüléken.
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hibaelhárítás

Jelenség
Valószínű ok
A fúvókából nem jön por A fúvóka eltömődött

A tartályból nem jön át a por

Levegő és por is jön, de
nem elég erővel

Túl régi port használunk.
Víz került a levegőrendszerbe

Víz szivárog a belső
portartály fúvókánál
A fúvóka alig forog

Elhárítás
Távolítsuk el a fúvókát, amikor a tartályban
nincs por. A mellékelt eszközzel tisztítsuk ki
a fúvókát, majd fújjuk át puszterrel.
A fúvóka csatlakozónál ütközésig vezessük
be a készülékbe a hosszú tisztító pálcát. Ha
ez nem vezet eredményre, 10 percig helyezzük forrásban lévő vízbe a készüléket, majd
szárítsuk ki.
Cseréljünk port a készülékben.

A készülék légvezetékét a víz
hatására megszilárduló por eltömítette
A csatlakozó tömítése rossz

A csatlakozónál cseréljünk tömítést.
Ellenőrizzük, hogy a gép levegője nem vizes-e. Kondenzvíz és filter ellenőrzése.
Távolítsa el a fúvókát. Tisztísa meg a
fúvókát és a portartályt a mellékelt tisztító
pálcákkal.
Cserélje ki a csatlakozó tömítést.

A polírpor felrakódott a fúvóka
“o“gyűrű bemélyedésében.

Távolítsa el a fúvóka “o“gyűrűt és tisztítsa ki
a helyét, majd rakja össze.

Gyártó:
TPC Advanced
851 S. Lawson St City of Industry, CA 91748
Phone: (626) 810-4337 • Fax: (626) 810-4245
customerservice@tpcdental.com • www.tpcdental.com

Forgalmazó:
Dr. Volom Dental & Medical Kft.
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tel.: +36 1 311 65 84 • fax.: +36 1 489 37 09
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