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Sendoline символи
Символи в ръководството за употреба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
(ако могат да
се наранят хора)

ВНИМАНИЕ!
(ако нещо може
да се повреди)

Общи обяснения,
безопасност за хора или предмети

Термодезинфекциращ се

Може да се стерилизира до
посочената температура

Sendoline сервиз
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Sendoline символи
Символи на акумулаторната батерия / зарядното устройство / обратния наконечник / задвижващия механизъм
Следвайте ръководството
за употреба

Уред от клас на защита II

Дата на производство

CE 0413 от производителя

Не е подходящ за
интракардиални
приложения – работна
част тип BF

Не изхвърляйте с битови
отпадъци

Матричен информационен код,
за идентифициране на продукта,
напр. при процеса на хигиена /
поддръжка
Медицинският продукт отговаря
на електрическата безопасност,
защита от пожар и механични
повреди съгласно
UL 60601-1:2006,
CAN/CSA-C22.2 № 601.1M90:2005,
CAN/CSA-C22.2 № 60601-1:2008,
ANSI/AAMI ES 60601-1:2005.
25UX (Control No.)

REF

Каталожен номер

SN
V

Сериен номер

AC

Променлив ток

W

Електрическа консумирана
мощност на апарата

A

Сила на тока

Hz
rpm

Честота на променливия ток

mAh

Милиамперчас

Ncm

Нютон сантиметър

Електрическо напрежение
на апарата

Оборота в минута
(об./мин. = min-1)
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Sendoline символи
Символи върху опаковката
Нагоре

Допустим
температурен обхват

Чупливо

Допустима влажност
на въздуха

Пазете от намокряне

CE 0413 от
производителя
0413

“Der Gruene Punkt”
Обозначителният символ на
Duales System Deutschland
AG
RE Y

Внимание: Съгласно
федералния закон в
САЩ продажбата на
този апарат е допустима
само по или съгласно
указание на лекар по
дентална медицина, лекар
или друго медицинско
лице с разрешение в
щата, в който той или
тя практикува, и ще
ползва или ще възложи
ползването на този уред.

Матричен информационен код
за идентифициране на продукта,
напр. при процеса на хигиена /
поддръжка

Общ символ за повторна
употреба / рециклиране
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1. Въведение
За Вашата безопасност и безопасността на Вашите пациенти
Това ръководство за употреба има за цел да Ви обясни боравенето с Вашия продукт. Ние също така трябва да
Ви предупредим и за евентуални опасни ситуации. Вашата сигурност, сигурността на Вашия екип и, разбира се,
сигурността на Вашите пациенти са грижа от първостепенен приоритет за нас.
Непременно спазвайте указанията за безопасност на страница 11 до 16.

Предназначение
Sendoline S5 Ендо мотор е модулна електрическа система за механична обработка на коренови канали, състояща се
от задвижващ механизъм, акумулаторна батерия, обратен наконечник и зарядно устройство. Областта на приложение
обхваща ендодонтски интервенции чрез използване на специални инструменти за обработка на коренови канали,
предвидени от производителя за машинна обработка на кореновия канал с ротиращи инструменти.
Използването не по предназначение на S5 Ендо мотор може да го повреди и така да причини рискове и опасности за
пациента, потребителя и трети лица.
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Въведение
Квалификация на потребителя
При разработката и конструирането на S5 Ендо мотор сме изхождали от целева група “Лекари по дентална медицина”.
Професионална употреба
S5 Ендо мотор е предназначен само за професионална употреба в денталната медицина съгласно действащите
разпоредби за безопасност на труда, мерките за предотвратяване на злополуки и при спазването на настоящото
ръководство за употреба. Той трябва да се подготвя и поддържа само от лица, които са инструктирани за защита от
инфекции, лична защита и защита на пациентите. Неправилната употреба (например липса на хигиена и поддръжка),
неспазването на нашите указания или използването на аксесоари и резервни части, които не са одобрени от Sendoline,
ни освобождава от гаранционни и други претенции.
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Въведение

0413

Произведено в съответствие с Директива на ЕС
При проектирането и производството на този медицински продукт беше приложена Директива на ЕС 93/42/ЕИО
и тя е валидна за
> S5 Ендо мотор (зарядно устройство, задвижващ механизъм, обратен наконечник и акумулаторна Li-lon
батерия 3,7 V)
в състоянието, в което ние го доставяме. Тази декларация не се отнася за непредвидени вграждания,
допълнителни монтажи и други подобни.

Отговорност на производителя
Производителят се счита отговорен само за последствия, въздействащи върху безопасността, надеждността и
ефикасността на S5 Ендо мотор само в случай, че се спазват дадените по-долу указания:
> S5 Ендо мотор трябва да се използва само в съответствие с това ръководство за употреба.
> S5 Ендо мотор няма части, които потребителят би могъл да ремонтира. Монтаж, промени или ремонтни
дейности могат да се извършват само от оторизиран сервизен партньор на Sendoline (виж страница 47).
> Електрическата инсталация на помещението трябва да отговаря на предписанията на IEC 60364-7-710
(“Монтаж на електрически съоръжения в помещения за медицинска употреба”) респ. на валидните във
Вашата държава предписания.
> При отваряне на апарата от неупълномощени лица се губи правото на гаранционни или други претенции.
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2. Електромагнитна съвместимост (ЕМС)
Указания за електромагнитната съвместимост (ЕМС)
Медицинските електрически апарати подлежат на специални защитни мерки по отношение на ЕМС и трябва да
се инсталират и пускат в действие съобразно съдържащата се тук информация за ЕМС.
Sendoline AB в Теби, Швеция, гарантира съответствието на апарата с изискванията за ЕМС само при използване
на оригинални аксесоари и резервни части на Sendoline. Използването на други аксесоари / други резервни
части може да доведе до повишено излъчване на електромагнитни смущения или до намалена устойчивост
спрямо електромагнитни смущения.
Актуалната декларация за електромагнитна съвместимост на производителя ще намерите на нашата
интернет страница
http://sendoline.com
или я изискайте директно от производителя.

Високочестотно комуникационно оборудване
При работа не използвайте преносимо и мобилно високочестотно оборудване (напр. мобилни телефони).
То може да окаже влияние върху медицинските електрически апарати.
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3. Съдържание на доставката
След разопаковане трябва да са налице следните части:
REF 1100010
❍ Задвижващ механизъм REF 1100001
❍ Обратен наконечник REF 1100002
❍ Зарядно устройство REF 1100003
❍ Акумулаторна Li-Ion батерия 3,7 V REF 1100004
❍ Захранващ кабел REF 05464400 (Европа)
алтернатива
❍ Захранващ кабел REF 05456100 (USA, CAN, J) / REF 05457700 (UK, IRL) / REF 05467600 (AUS, NZ)
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4. Указания за безопасност
Непременно спазвайте дадените по-долу указания
> Преди пускане в експлоатация съхранявайте задвижващия механизъм и зарядното устройство при стайна
температура за 24 часа.
> Преди всяка манипулация проверявайте задвижващия механизъм, обратния наконечник, зарядното
устройство и захранващия кабел за повреди и разхлабени части. Отстранете евентуалните проблеми при
работа или се обърнете към оторизиран сервизен партньор на Sendoline (виж страница 47). Не пускайте в
експлоатация S5 Ендо мотор при повреда.
> Винаги осигурявайте правилните експлоатационни условия.
> Използвайте само W&H обратен наконечник с REF 1100002.
> Преди всяка манипулация извършете пробно пускане.
> Никога не натискайте пуш бутона на обратния наконечник по време на използване или движение по инерция.
Това води до освобождаване на инструмента за обработка на коренови канали, съответно до загряване на
пуш бутона (опасност от нараняване).
> Избягвайте контакт между главата на инструмента и меките тъкани (опасност от изгаряне поради загряване
на пуш бутона).
> Поради вероятност от нагряване поставяйте задвижващия механизъм само върху поставката. Не поставяйте
върху тялото на пациента!
> Sendoline препоръчва използването на кофердам.

Хигиена и поддръжка преди първоначална употреба
Артикулите се доставят почистени.
> Дезинфекцирайте задвижващия механизъм и зарядното устройство (виж страница 31).
> Стерилизирайте и смажете обратния наконечник.
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Указания за безопасност
Задължително спазвайте следните указания при употреба на акумулаторната батерия
> Акумулаторната Li-Ion батерия 3,7 V не може да се стерилизира.
> Използвайте само Sendoline акумулаторни батерии с REF 1100004. Акумулаторна батерия от друг тип може да
предизвика пожар или експлозия.
> Използвайте акумулаторна батерия Sendoline REF 1100004 само със задвижващ механизъм Sendoline REF
1100001 и зарядно устройство REF 1100003.
> Използваната в апарата акумулаторна батерия може да създаде опасност от пожар или разяждане, ако не се
използва правилно (например зареждане с различно от предоставеното зарядно устройство).
> Акумулаторната батерия не бива да се разглобява, нагрява над 100 °C (212 °F) или изгаря.
> Акумулаторната батерия не трябва да се свързва на късо.
> Акумулаторната батерия не трябва да бъде излагана на механични удари.
> Повредената или излязла от употреба акумулаторна батерия трябва веднага да се изхвърли.
> В случай на изтичане на акумулаторната батерия, течността не трябва да влиза в контакт с кожата и да
попада в очите.
В случай на контакт, измийте засегнатото място обилно с вода и потърсете медицинска помощ.
> Съхранявайте акумулаторната батерия на място, недостъпно за деца.
Използвайте само подходящи и изправни инструменти
Задължително спазвайте указанията на производителя на инструментите за обработка на коренови канали
(например по отношение на обороти, въртящ момент, описано приложение).
Неправилна употреба
Неправилната употреба, както и неразрешен монтаж, промени, съответно ремонти на S5 Ендо мотор или
неспазването на нашите указания, ни освобождава от отговорност при гаранционни и други претенции.
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Указания за безопасност
Рискове от електромагнитни полета
Функционирането на имплантируеми системи като сърдечен пейсмейкър и ICD (имплантируем кардиовертердефибрилатор) може да се повлияе от електрически, магнитни и електромагнитни полета.
> Преди ползване на продукта попитайте пациента и потребителя за имплантирани системи и проверете
използването.
> Преценете риска и ползите при употреба.
> Не приближавайте продукта до имплантираните устройства.
> Вземете превантивни мерки за евентуален спешен случай и реагирайте веднага при промяна в
здравословното състояние.
> Симптоми като повишен пулс, неправилен пулс и замаяност могат да са признаци за проблеми със
сърдечния пейсмейкър или ICD (имплантируем кардиовертер-дефибрилатор).
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Указания за безопасност
Рискови зони М и G
Съгласно IEC 60601-1 / ANSI/AAMI ES 60601-1 S5 Ендо мотор не е
подходящ за употреба във взривоопасна атмосфера или с взривоопасни смеси за анестезия, съдържащи
кислород или райски газ.

S5 Ендо мотор не е подходящ за използване в помещения, обогатени с кислород.

Зона M, означавана и като »медицинска среда«, обхваща частта от помещение, в което може да има
взривоопасни атмосфери поради използването на аналгетични средства или медицински средства за
почистване на кожата или средства за дезинфекция, но само в малки количества и само за кратко време.
Зона M обхваща пресечена пирамида под операционната маса, която е наклонена 30° навън.
Зона G, означавана и като „затворена медицинска газова система“, не обхваща непременно затворени
от всички страни пространства, в които се създават, навлизат или използват експлозивни смеси в малки
количества.
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Указания за безопасност
S5 Ендо мотор (задвижващ механизъм / зарядно устройство)
Апаратът е класифициран като “Обикновено устройство” (затворени устройства без защита срещу проникване на вода).
Задвижващият механизъм е предназначен за използване със зарядно устройство. Използването на други
задвижващи механизми / зарядни устройства може да доведе до неправилно функциониране или повреждане
на електрониката / акумулаторната батерия.

Захранващ кабел
Използвайте само захранващия кабел в доставката.
Поставете зарядното устройство така, че мрежовият прекъсвач да е леснодостъпен.
При опасни ситуации можете да изключите зарядното устройство от мрежата с мрежовия прекъсвач или
захранващия кабел.
Мрежовият прекъсвач служи и за осъществяване на сигурно изключване на зарядното устройство.

Отказ на системата
Пълният отказ на системата на S5 Ендо мотор не е критична грешка.
Той изисква изключване и повторно включване.
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Указания за безопасност
Зоната на пациента (виж изображението) обхваща зоната от
2,50 m над и 1,83 m около пациента.
2,5 m

Не използвайте зарядното устройство в зоната на
пациента.

3m

1,83 m

1,8

1,83 m
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5. Описание – зарядно устройство

Слот за зареждане
на задвижващия
механизъм
Контролен LED индикатор
(power) ВКЛ
(зелен)
Контролен LED индикатор
за зареждане (charge)
(оранжев)
Букса за свързване
към мрежата
Мрежов прекъсвач
ВКЛ / ИЗКЛ (I / 0)
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6. Описание – задвижващ механизъм / акумулаторна батерия /
обратен наконечник
Sendoline куплунг за обратен наконечник
Бутон за:
Апарат ВКЛ и
мотор ВКЛ / ИЗКЛ

Пуш бутон

Контролен LED
пръстен
за въртящия момент
Индикатор на въртящия момент
4,0 = 4 Ncm макс.  400 gcm
Бутон за:
Апарат ВКЛ и настройка
на въртящия момент
Индикатор за капацитета
на акумулаторната батерия
Зарядни контакти
Капак на акумулаторната
батерия

Контактна букса
към задвижващия
механизъм
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7. Пускане в експлоатация – зарядно устройство
Поставете зарядното устройство върху равна, хоризонтална повърхност.
Уверете се, че зарядното устройство може лесно да се изключи от захранващата мрежа.
> Преди първата употреба заредете напълно акумулаторната батерия. Този процес продължава около
100 минути.
> До следващата употреба задвижващият механизъм може да остане във включеното зарядно устройство.
> Ако акумулаторната батерия има достатъчен капацитет, контролният LED индикатор за зареждане
(оранжев) светва за кратко (около 1 сек.). Акумулаторната батерия не се зарежда.
> Ако акумулаторната батерия има малък капацитет, контролният LED индикатор за зареждане (оранжев)
свети. Акумулаторната батерия се зарежда.

 Включете захранващия
кабел на зарядното
устройство.

 Акумулаторната батерия
се зарежда.
Свети контролният
LED индикатор за
зареждане (оранжев).

 Поставете задвижващия механизъм
в зарядното устройство.
Обърнете внимание на
позиционирането!
Всички LED индикатори на
задвижващия механизъм
светват за кратко.
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8. Пускане в експлоатация – S5 Ендо мотор включване / изключване
Включване на S5 Ендо мотор

Изключване на S5 Ендо
мотор

 Включете S5 Ендо мотор
към електрическата мрежа.

 Изключете S5 Ендо мотор с
мрежовия прекъсвач.

 Включете S5 Ендо мотор с
мрежовия прекъсвач.
Свети контролният LED
индикатор (power)!

 Изключете S5 Ендо мотор
от захранващата мрежа.
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9. Пускане в експлоатация – Поставяне / сваляне на обратния
наконечник
Обратният наконечник не трябва да се разглобява!

Смяната на обратния наконечник да се извършва само при спрял задвижващ механизъм.

 Поставете обратния наконечник, като го натиснете аксиално (позиция по
избор).

 Проверете надеждното захващане към задвижващия механизъм.
 Свалете обратния наконечник чрез издърпване в аксиална посока.

Обратният наконечник се определя като работна част тип BF.
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10. Смяна на инструмента за обработка на коренови канали
Инструменти за обработка на коренови канали
> Използвайте само изправни инструменти за обработка на коренови канали. Спазвайте указанията на
производителя.
> Смяната на инструмента за обработка на коренови канали да се извършва само при спрял задвижващ
механизъм.
> Поставяйте инструмента за обработка на коренови канали само при спрял обратен наконечник.
> Никога не докосвайте работещи или инструменти за обработка на коренови канали, чието движение
затихва.

 Вкарайте инструмента за

 Извадете инструмента за

обработка на коренови
канали, докато опре (a) и
го завъртете, докато се
фиксира в гнездото (b).

обработка на коренови
канали чрез натискане на
пуш бутона.

 Проверете надеждното
захващане, като
издърпате аксиално.
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11. Пробно пускане
Пробно пускане
> Поставете обратния наконечник на задвижващия механизъм.
> Поставете инструмента за обработка на коренови канали.
> Стартирайте задвижващия механизъм.
> При функционални нарушения (напр. вибрации, необичайни шумове, нагорещяване) веднага спрете работа със
задвижващия механизъм и се обърнете към оторизиран сервизен партньор (виж страница 47).
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12. Работа – настройка на въртящия момент
 Настройка на въртящия

 Включете или изключете

момент.
Зададеният въртящ
момент е обозначен
чрез светещи LED.

мотора с бутона ВКЛ /
ИЗКЛ.
Ако натиснете бутона
ВКЛ / ИЗКЛ за повече
от 1 секунда, моторът
автоматично спира
след отпускане на
бутона.

> Информация относно въртящите моменти, които трябва да се настроят, можете да откриете в приложения
преглед на въртящите моменти или на sendoline.com.
> Въртящият момент може да се настрои само при спрян задвижващ механизъм.
> Задвижващият механизъм се изключва автоматично след 4 минути покой.
> Последният настроен въртящ момент остава запаметен.
> Ако индикаторът за капацитета на акумулаторната батерия започне да мига, е възможно минимум още едно
приложение. След това Sendoline препоръчва незабавно зареждане на акумулаторната батерия, тъй като в
противен случай не може да се гарантира достигане на стойностите на въртящия момент.
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Работа – настройка на въртящия момент
Промяна на последователността на въртящия момент (от нисък към висок въртящ момент)

 Натиснете бутона за настройка на въртящия момент за около 10 секунди.
Средните 3 светодиода започват да мигат след 5 секунди.

 Промяната на последователността на въртящия момент е запаметена, когато двата
външни светодиода започнат да мигат.
Повторете процедурата, за да преминете отново към фабрично настроената
последователност на въртящия момент (от висок към нисък въртящ момент).
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13. Работа – Режим Auto Reverse и Auto Forward
Фабрично е настроен режимът Auto Reverse
Когато зададеният въртящ момент бъде достигнат, задвижващият механизъм се завърта
по посока обратна на часовниковата стрелка, за да освободи инструмента за обработка
на коренови канали и след това спира.

Режим Auto Forward:
Когато зададеният въртящ момент бъде достигнат, задвижващият механизъм се завърта
по посока обратна на часовниковата стрелка, за да освободи инструмента за обработка
на коренови канали и след това продължава да се върти по посока на часовниковата
стрелка.
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Работа – Режим Auto Reverse и Auto Forward
При достигане на 75 % от зададения въртящ момент, контролният LED пръстен
светва.

Превключване към режим Auto Forward

 Натиснете бутона за настройка на въртящия момент за около 5 секунди.
 Когато средните 3 светодиода започнат да мигат, промяната на режима е запаметена.
Последният настроен въртящ момент остава запаметен.

За връщане към режим Auto Reverse повторете процедурата.
Възстановяване на фабричните настройки: Натиснете бутона за настройка на въртящия момент за около
15 секунди. Светодиодите мигат в определена последователност (виж страница 25), след това се
възстановява фабричната настройка.
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14. Смяна на акумулаторната батерия
Сменете акумулаторната батерия, ако след пълно зареждане мощността намалява сравнително бързо.

 Отстранете капака на
акумулаторната батерия.

 Разединете контактната
букса. Извадете
акумулаторната батерия.

Поставете новата
акумулаторна батерия.
Свържете контактната
букса.
Обърнете внимание
на позиционирането!

 Поставете капака на
акумулаторната батерия.
Обърнете внимание
на позиционирането!
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15. Описание на неизправностите / Отстраняване
Задвижващ механизъм
Описание
Задвижващият механизъм не може да бъде включен.

Вътрешна грешка – всички 5 светодиода на индикатора на
въртящия момент мигат.

Отказ на системата.
Акумулаторната батерия загрява прекомерно.

Отстраняване
Акумулаторната батерия е изтощена. Заредете или
сменете акумулаторната батерия.
Възстановете фабричните настройки. (Натиснете
бутона за настройка на въртящия момент за около
15 секунди. След първите 5 секунди започват да
мигат средните 3 светодиода, след още 5 секунди
мигат двата външни светодиода и след още 5 секунди
мига само средният светодиод, това показва, че
фабричните настройки са възстановени).
Отстранете и поставете отново акумулаторната
батерия.
Сменете акумулаторната батерия.

Зарядно устройство
Описание
Контролният LED индикатор за зареждането (charge) мига в
оранжево.

Отстраняване
Извадете и поставете отново задвижващия
механизъм.

Нито един светодиод не свети.

Проверете дали захранващият кабел е свързан и
дали мрежовият прекъсвач е в положение ВКЛ (I).

Ако някоя от описаните неизправности не може да се отстрани с помощта на описаните по-горе съвети е
необходима проверка от оторизиран сервизен партньор на Sendoline (виж страница 47).
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16. Хигиена и поддръжка
> Спазвайте специфичните за вашата страна директиви, стандарти и разпоредби за почистване, дезинфекция
и стерилизация.
> Обратният наконечник може да се почиства ръчно или машинно.
>
>
>
>
>

Носете защитно облекло.
Разединете захранващия кабел на зарядното устройство.
Отстранете обратния наконечник от задвижващия механизъм.
Отстранете инструмента за обработка на коренови канали.
Не е разрешено машинно почистване (термодезинфектор) и стерилизация на задвижващия механизъм и
зарядното устройство.

> Почиствайте и дезинфекцирайте обратния наконечник веднага след всяка манипулация, за да отстраните
евентуално проникналите течности (напр. кръв, слюнка и др.) и да предотвратите увреждането на
вътрешните части.
> Почиствайте и дезинфекцирайте задвижващия механизъм веднага след всяка манипулация.
> Стерилизирайте обратния наконечник след ръчно или машинно почистване, дезинфекция и смазване.
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Хигиена и поддръжка
Задвижващ механизъм и зарядно устройство
> Захранващият кабел на зарядното устройство не трябва да бъде включен.
> Не потапяйте, респ. не почиствайте задвижващия механизъм и зарядното устройство под течаща вода.
Предварителна дезинфекция
> При силно замърсяване почистете предварително с кърпички за дезинфекция.
Използвайте само средства за дезинфекция, които нямат фиксиращо протеините действие.
Ръчно почистване и дезинфекция
Повърхността на задвижващия механизъм и зарядното устройство могат да бъдат почистени чрез избърсване.
> Препоръчва се дезинфекция чрез избърсване.
> Използвайте средства за дезинфекция на повърхности, които не съдържат хлор, одобрени от официално признати
институти.
> Спазвайте указанията на производителя за използването на средствата за дезинфекция на повърхности.
Внимавайте да не попадне течност във вътрешността на задвижващия механизъм и зарядното устройство.

Не поставяйте задвижващия механизъм и зарядното устройство в дезинфекционен разтвор или ултразвукова
вана!
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Хигиена и поддръжка
Обратен наконечник
Предварителна дезинфекция
> При силно замърсяване почистете предварително с кърпички за дезинфекция.
Използвайте само средства за дезинфекция, които нямат фиксиращо протеините действие.
Ръчно почистване отвътре и отвън

 Изплакване и изчеткване с деминерализирана вода (< 38 °C).
 Отстранете евентуални остатъци от течност (попийте с кърпа, издухайте до
изсушаване с въздух под налягане).

Не поставяйте обратния наконечник в дезинфекционен разтвор или ултразвукова вана!
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Хигиена и поддръжка
Обратен наконечник
Ръчна дезинфекция
W&H препоръчва дезинфекциране чрез избърсване.
> Използвайте средства за дезинфекция на повърхности, които не съдържат
хлор, одобрени от официално признати институти.
> Спазвайте указанията на производителя за използването на средствата за
дезинфекция на повърхности.
След ръчното почистване и дезинфекцията е необходима заключителна термична дезинфекция (в неопаковано
състояние) или стерилизация в парен стерилизатор клас B или S (съгласно EN 13060).
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Хигиена и поддръжка
Обратен наконечник
Машинно почистване и дезинфекция отвътре и отвън

Обратният наконечник може да се почиства и дезинфекцира в термодезинфектор.

W&H препоръчва обработка в термодезинфектор.
Спазвайте указанията на производителя за апаратите, почистващите и изплакващи средства.

>	Внимавайте след термодезинфекция обратният наконечник да е напълно сух отвътре и отвън. Отстранете
евентуални остатъци от течност с въздух под налягане.
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Хигиена и поддръжка
Смазвайте обратния наконечник веднага след термодезинфекция.

Ежедневно смазване
само с W&H Service Oil F1, MD-400
> Спазвайте указанията в ръководството за употреба на
аерозолния флакон с масло.
или
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Хигиена и поддръжка
Само с W&H Assistina
> Виж ръководството за употреба на Assistina.
 Поставете универсалния адаптор в обратния наконечник.
 Поставете / отстранете съответния адаптор на / от приставката
за поддръжка на Assistina.
 Натиснете пуш бутона и отстранете универсалния адаптор от
обратния наконечник.
Препоръчителен период на поддръжка (W&H Service Oil F1 и Assistina)
> непременно след всяко вътрешно почистване
> преди всяка стерилизация
или
> след 30 минути използване или
> поне веднъж дневно
Пробно пускане след смазване

 Поставете обратния наконечник на задвижващия механизъм.
Насочете задвижващия механизъм с главата надолу.
 Оставете задвижващият механизъм да работи 30
секунди, за да се отстрани излишното масло.
> Повторете целия процес на хигиена и поддръжка при наличие на
замърсявания.
 Избършете обратния наконечник с марля или мека кърпа.
3030секунди
sek
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Хигиена и поддръжка
Стерилизация и съхранение
Sendoline препоръчва стерилизация съгласно EN 13060, клас B
> Спазвайте указанията на производителя на апарата.
> Почистете, дезинфекцирайте и смажете преди стерилизация.
> Опаковайте обратния наконечник в стерилни опаковки съгласно EN 868-5.
> Погрижете се да използвате само сухи стерилни продукти.
> Съхранявайте стерилните продукти на сухо и защитено от прах място.
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Хигиена и поддръжка
Разрешени методи за стерилизация
Спазвайте специфичните за вашата страна директиви, стандарти и разпоредби.
> Стерилизация на водна пара клас B със стерилизатори съгласно EN 13060.
Време на стерилизация минимум 3 минути при 134 °C
или
> Стерилизация на водна пара клас S със стерилизатори съгласно EN 13060.
Необходимо е изрично разрешение от производителя на стерилизатора за стерилизиране на обратни наконечници.
Време на стерилизация минимум 3 минути при 134 °C

Преди повторно пускане в експлоатация
Изчакайте, докато обратният наконечник се охлади и е напълно сух.
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17. Sendoline аксесоари

1100001
Задвижващ механизъм

301
W&H Assistina
1100005
Адаптор за Assistina за
обратен наконечник на
Entran

Използвайте само оригинални аксесоари и резервни
части на Sendoline или разрешени от Sendoline аксесоари

1100004
Акумулаторна Li-Ion
батерия 3,7 V

10940021
W&H Service Oil F1
MD-400 (6 бр.)
02038200
Капачка за спрей флакони за
прави и обратни наконечници

1100002
Обратен наконечник

1100006
Поставка за мотора

1100003
Зарядно устройство

39

18. Сервиз
Периодична проверка
Редовната периодична проверка, включваща аксесоарите, за функциониране и безопасност, е необходима и
трябва да се извършва най-малко веднъж на три години, ако в законовите разпоредби не са предписани
по-кратки срокове.
Проверката трябва да се извърши от квалифициран за целта сервиз и трябва да обхваща следните точки:
Задвижващ механизъм
> Визуална проверка отвън
> Визуална проверка отвътре при съмнения за влияния върху техниката на безопасност,
напр. при механични повреди на корпуса или признаци на прегряване
> Функционална проверка
Зарядно устройство
> Визуална проверка отвън
> Измерване на тока на утечка
> Визуална проверка отвътре при съмнения за влияния върху техниката на безопасност,
напр. при механични повреди на корпуса или признаци на прегряване
> Функционална проверка
Препоръчваме тези проверки да се възлагат само на оторизиран сервизен партньор на Sendoline
(виж страница 47).
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Сервиз
Ремонт
При поява на неизправности винаги изпращайте целия S5 Ендо мотор, тъй като при неизправности във функционирането
е необходима проверка на всички компоненти!
Връщане на апарата
> При евентуални въпроси се обръщайте към оторизиран сервизен партньор на Sendoline (виж страница 47).
> При връщане на апарата използвайте винаги оригиналната опаковка!
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19. Технически данни
Задвижващ механизъм EB-3SH
Вид акумулаторна батерия:
Номинално напрежение:
Номинален капацитет:
Обороти на инструмента за
обработка на коренови канали:
Степени на въртящия момент на
инструмента за обработка на коренови канали:

Литиево-йонна
3,7 V
680 mAh
300 min-1

Размери (ШхДхВ):
Тегло:

Настройка 1
макс. 4,0 Ncm
Настройка 2
макс. 3,0 Ncm
Настройка 3
макс. 2,3 Ncm
Настройка 4
макс. 1,2 Ncm
Настройка 5
макс. 0,5 Ncm
140 x 28 x 26 mm
85 g

Зарядно устройство
Мрежово напрежение:
Допустимо колебание на напрежението:
Честота:
Номинален ток:
Мощност:
Размери (ШхДхВ):
Тегло:

100 – 240 V
± 10 %
50 – 60 Hz
0,08 – 0,12 A
5W
95 x 159 x 65 mm
345 g
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Технически данни
Обратен наконечник EB-16S
Предавателно съотношение:
Тип куплунг:
Препоръчителни инструменти за
обработка на коренови канали*:
Диаметър на опашката на инструмента (тип 1)
съгласно EN ISO 1797-1:1995:
мин. дължина на затягане:
Тегло:

*

16:1
Куплунг Sendoline
Ротиращи пили за обработка на коренови канали при 300 min-1

/ 2,35 mm*
O
с фиксатор
35 g

Потребителят трябва да осигури правилни експлоатационни условия, за да се гарантира, че няма да възникне
опасност за него, пациента или трети лица.

Физични свойства
Температура при съхранение и транспорт:
Влажност на въздуха при съхранение и транспорт:
Температура при експлоатация:
Влажност на въздуха при експлоатация:

-40 °C до +70 °C
8 % до 80 % (относителна), некондензираща
+10 °C до +40 °C
15 % до 80 % (относителна), некондензираща

Степен на замърсяване:
Категория свръхнапрежение:
Работна височина:

2
II
до 3 000 m над морското равнище
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20. Рециклиране и изхвърляне като отпадък
Рециклиране
Sendoline се чувства във висока степен свързана с опазването на околната среда. S5 Ендо мотор, както и опаковката,
са разработени така, че да бъдат във възможно най-висока степен безопасни за околната среда.

Изхвърляне като отпадък на S5 Ендо мотор (задвижващ механизъм / акумулаторна батерия / зарядно
устройство / обратен наконечник)
Спазвайте специфичните за страната Ви закони, директиви, стандарти и разпоредби за изхвърляне като
отпадък на употребявани електрически апарати.
При изхвърлянето като отпадък гарантирайте частите да не са контаминирани.

Изхвърляне на опаковката като отпадък
Материалите, от които е произведена опаковката, са избрани с цел опазване от замърсяване на околната среда и с
оглед техническите изисквания за изхвърляне като отпадък и в тази връзка могат да бъдат рециклирани. Предавайте
непотребните вече опаковъчни материали на системите за събиране и преработка. С това Вие допринасяте за
повторното използване на суровините и предотвратяване на създаването на отпадъци.
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Гаранция
Този продукт на Sendoline е произведен от висококвалифицирани специалисти с максимална грижливост.
Безупречното му функциониране е гарантирано от многобройните тестове и проверки. Моля, имайте предвид, че
претенциите за гаранция са валидни само при изпълнение на всички инструкции в приложеното ръководство за
употреба.
Sendoline като производител поема гаранция за дефекти в материала или производствени дефекти от
датата на закупуване за срок от

12 месеца за задвижващия механизъм, обратния наконечник, зарядното устройство и акумулаторната
Li-Ion батерия 3,7 V.
За щети, причинени от неправилна експлоатация или ремонт от лица, неупълномощени за тази цел от Sendoline
ние не поемаме гаранция!
Предявявайте претенции за гаранция, след като представите документ за покупка пред доставчика или
оторизиран сервизен партньор на Sendoline. Извършването на услуги в рамките на гаранцията не удължава
гаранционния срок или срока за рекламация.

12

месеца гаранция

Оторизиран сервизен партньор на Sendoline
Sendoline AB, Box 7037 Tillverkarvägen 6 SE-187 11 Täby Sweden
Phone: +46 8 445 88 30, Fax: +46 8 445 88 33, E-mail: info@sendoline.com
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Производител
Sendoline AB
Box 7037 Tillverkarvägen 6 SE-187 11 Täby Sweden
t +46 8 445 88 30, f +46 8 445 88 33
info@sendoline.com 		 sendoline.com
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