Brugsanvisning til S5 Endo motor
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Sendoline symboler
Symbole in der Gebrauchsanweisung

ADVARSEL!
(Risiko for
personskade)

BEMÆRK!
(risiko for tingskade)

Almene oplysninger,
uden fare for mennesker og ting

Kan termodesinficeres

Kan steriliseres op til den anførte
temperatur

Service
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Sendoline symboler
Symboler på batteri / opladningsstation / vinkelstykkeelement / drivhåndstykke
Bemærk brugsanvisningen

Apparat i beskyttelsesklasse II

Produktionsdato

CE 0413: CE-mærke og
det bemyndigede organs
0413 identificeringsnummer
Uegnet til intracardial
anvendelse – anvendelsesdel
af typen BF

Må ikke bortskaffes sammen
med almindeligt
husholdningsaffald
Data matrix kode, til
identifikation af produktet,
f.eks. under hygiejne- /
vedligeholdelsesprocessen
Medicinsk produkt, svarer hvad
angår elektrisk sikkerhed, mekanisk
sikkerhed og brandsikkerhed til UL
60601-1:2006, CAN/CSA-C22.2 No.
601.1-M90:2005, CAN/CSA-C22.2 No.
60601-1:2008, ANSI/AAMI ES
60601-1:2005.
25UX (Control No.)

REF

Bestillingsnummer

SN
V

Serienummer

AC
W

Vekselstrøm

A

Strømstyrke

Hz

Vekselstrømmens frekvens

rpm

Omdrejninger per minut
(rpm = min-1)

mAh

Milliamperetimer

Ncm

Newtoncentimeter

Elektrisk spænding

Enhedens elektriske
effektforbrug
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Sendoline symboler
Symboler på emballagen
Opad

Tilladt
temperaturområde

Skrøbeligt

Tilladt
luftfugtighed

Skal beskyttes mod fugt

CE 0413: CE-mærke og
det bemyndigede organs
identificeringsnummer

0413
»Der Grüne Punkt«
Identifikationssymbol for
Duales System Deutschland AG

RE Y

Forsigtig: I henhold til
amerikansk lovgivning er
salg af dette apparat kun
tilladt af eller på ordinering
af en tandlæge, en læge
eller andet sundhedsfagligt
personale med en licens i den
amerikanske stat, hvor han
eller hun praktiserer,
og hvor apparatet skal
anvendes

Data matrix kode, til
identifikation af produktet,
f.eks. under hygiejne- /
vedligeholdelsesprocessen

Generelt symbol på
genbrugelighed
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1. Indledning
For din egen og dine patienters sikkerhed
Hensigten med denne brugsanvisning er at forklare hvordan dit Sendoline-produkt håndteres. Det er dog også
vores pligt at advare mod potentielle farlige situationer. Deres og Deres personales, samt Deres patienters
sikkerhed er meget væsentlig for os.
Bemærk særligt sikkerhedsanvisninger på side 11 – 16.

Anvendelsesområder
Sendoline S5 Endo motoren er et modulært elektrisk system, der består af et drivhåndstykke, et batteri, et
vinkelstykkeelement og en opladningsstation til maskinel behandling af rodkanaler. Anvendelsesområdet omfatter
endodontiske indgreb hvor der anvendes specielle rodkanalinstrumenter, der fra fabrikantens side er beregnet til
maskinel, roterende behandling af rodkanalen.
Enhver anden brug kan beskadige S5 Endo-motoren og herved medføre risici og fare for patienten, brugeren og tredjemand.
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Einleitung
Brugerens kvalifikationer
Ved udvikling og konstruktion af S5 Endo motoren har vi antaget at målgruppen er tandlæger.
Sagkyndig anvendelse
S5 Endo-motoren er kun beregnet til sagkyndig anvendelse i forbindelse med tandlægebehandling i overensstemmelse med de
gældende forskrifter for arbejdsbeskyttelse og forholdsregler til forebyggelse af ulykker samt under overholdelse af denne
brugsanvisning. Det må kun håndteres og vedligeholdes af personer, der er instrueret i infektions-, selv- og patientbeskyttelse.
Usagkyndig brug samt manglende hygiejne og vedligeholdelse eller tilsidesættelse af vores anvisninger eller brug af tilbehør og
reservedele, der ikke er godkendt af Sendoline, fritager os fra enhver form for garantiydelse eller andre krav.
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Indledning
0413

Produktion iht. EU-direktiv
EU direktivet 93/42/EØF er blevet anvendt ved konstruktion og fremstilling af dette medicinske produkt og gælder for
>

S5 Endo motor (opladningsstation, drivhåndstykke, vinkelstykkeelement og batteriet Li-Ion 3,7 V)

i den tilstand vi leverer den i. Denne erklæring gælder ikke for uforudsete monteringer, påbygninger og lignende.

Producentens ansvar
Fabrikanten kan kun tage ansvaret for virkningerne for styringens sikkerhed, pålidelighed og ydeevne, når nedenstående
anvisninger overholdes:
> S5 Endo motoren skal anvendes i henhold til denne brugsanvisning.
> S5 Endo motoren har ingen dele, der kan repareres af brugeren. Montering, ændringer eller reparationer må kun
udføres af et autoriseret servicested (se side 51).
> De elektriske installationer i rummet skal opfylde kravene i IEC 60364-7-710 ("Indretning af elektriske anlæg i rum der
bruges til medicinske formål") eller de gældende forskrifter i det pågældende land.
> Ved utilladelig åbning af enheden bortfalder kvalitetsgaranti eller øvrige krav.
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2. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bemærkninger vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Medicinske, elektriske enheder skal opfylde særlige forsigtighedskrav i forbindelse med EMC og skal installeres og tages i
brug i overensstemmelse med de medfølgende EMC-anvisninger.
Sendoline AB i Täby i Sverige garanterer kun enhedens overensstemmelse med EMC-kravene, hvis der anvendes originalt
Sendoline-tilbehør og originale Sendoline-reservedele. Anvendelse af andet tilbehør/andre reservedele kan medføre øget
udsendelse af elektromagnetiske forstyrrelser eller reduceret modstandsevne mod elektromagnetiske forstyrrelser.
Den aktuelle EMC-producenterklæring fås direkte hos producenten.

HF-kommunikationsenheder
Brug ikke bærbare eller mobile HF-kommunikationsenheder (f.eks. mobiltelefoner) under driften.
Disse enheder kan påvirke medicinske, elektriske enheder.
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3. Leveringsomfang
Efter at have pakket enheden ud, bør følgende dele forefindes:
REF 1100000
❍ Drivhåndstykke REF 1100001
❍ Vinkelstykkeelement REF 1100002
❍ Opladningsstation REF 1100003
❍ Batteri Li-Ion 3,7 V REF 1100004
❍ Netledning REF 05464400 (Europa)
❍ S5 Apex Clip REF 07735600
alternativt:
❍ Netkabel REF 05456100 (USA, CAN, J) / REF 05457700 (UK, IRL) / REF 05467600 (AUS, NZ)
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4. Sikkerheds-anvisninger
Sørg altid for at overholde følgende anvisninger
> Opbevar drivhåndstykket og opladningsstationen ved stuetemperatur i 24 timer inden ibrugtagning.
> Inden hver anvendelse skal du kontrollere drivhåndstykket, vinkelstykkeelementet, opladningsstationen og netkablet
for skader og løse dele. Afhjælp eventuelle fejl og mangler, eller henvend dig til en autoriseret Sendoline-servicepartner
(se side 51). Tag ikke S5 Endo-motoren i brug, hvis den er beskadiget.
> Sørg altid for at arbejde med korrekte driftsbetingelser.
> Anvend kun Sendoline vinkelstykkeelementet med REF 1100002.
> Foretag en prøvekørsel for hver anvendelse.
> Aktivér aldrig vinkelstykkeelementets trykknap mens det er i brug eller i færd med at standse. Dette medfører, at det
rodkanalinstrumentet løsnes, og/eller at trykknappen bliver varm.
> Undgå kontakt mellem instrumenthovedet og blødt væv (forbrændingsfare ved opvarmning af trykknappen).
> Grundet muligheden for opvarmning bør drivhåndstykket udelukkende sættes i holderen. Det må ikke lægges på patientens
krop!
> Brug altid en kofferdam ved en endodontisk behandling.

Hygiejne og vedligeholdelse inden første brug
Varerne er gjort rene når de leveres.
> Desinficér drivhåndstykket og opladningsstationen inden de anvendes for første gang (se side 35).
> Sterilisér vinkelstykkelementet og foretag en oliebehandling.
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Sikkerheds-anvisninger
Halten Sie unbedingt nachfolgende Hinweise bei Verwendung des Akkus ein
> Li-Ion 3,7 V batteriet kan ikke steriliseres.
> Anvend kun Sendoline batterier med REF 1100004. Batterier af anden konstruktion medfører fare for brand
eller eksplosioner.
> Anvend kun Sendoline batteriet REF 1100004 i forbindelse med Sendoline drivhåndstykket REF 1100001 og
opladningsstationen REF 1100003.
> Batteriet der anvendes i apparatet kan medføre fare for brand eller kvæstelser såfremt det ikke anvendes
hensigtsmæssigt (f.eks. hvis det oplades i en opladningsstation det ikke er beregnet til).
> Batteriet må ikke skilles ad, varmes op til mere end 100 °C eller brændes.
> Batteriet må ikke kortsluttes.
> Batteriet må ikke udsættes for mekaniske stød.
> Defekte eller slidte batterier skal bortskaffes med det samme.
> Hvis batteriet er utæt, må væsken ikke komme i berøring med huden eller øjnene.
Hvis man alligevel kommer i berøring med væsken, skal det berørte område vaskes med rigeligt med vand og man skal
søge læge.
> Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
Benyt kun egnet og funktionsdygtigt værktøj
Det er meget vigtigt, at være opmærksom på oplysningerne fra rodkanalsinstrumenternes fabrikant (f.eks. med hensyn
til omdrejningstal, drejningsmoment, den beskrevede anvendelse).
Usagkyndig brug
Usagkyndigt brug samt ikke tilladt montering, ændringer, hhv. reparation af S5 Endo motoren eller tilsidesættelse af
vores anvisninger, fritager os fra enhver form for garantiydelse eller andre krav.
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Sikkerheds-anvisninger
Fare på grund af elektromagnetiske felter
Funktionaliteten af implantable systemer, såsom pacemaker og ICD (Implantable Cadioverter Defibrillator), kan påvirkes
af elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter.
> Indhent oplysninger om implantater hos patienten og brugeren, inden produktet anvendes, og kontrollér indsatsen.
> Udarbejd en risk-benefit-analyse.
> Lad ikke produktet komme i nærheden af de implanterede systemer.
> Træf passende foranstaltninger til brug i nødsituationer, og reagér omgående i tilfælde af ændringer i patientens
helbredstilstand.
> Symptomer såsom forhøjet eller uregelmæssig puls og svimmelhed kan være tegn på problemer med en pacemaker
eller ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator).
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Sikkerheds-anvisninger
Farezone M og G
I henhold til IEC 60601-1 / ANSI/AAMI ES 60601-1 er S5 Endo-motoren ikke egnet til brug i eksplosionsfarlig atmosfære
eller i eksplosive blandinger af anæstesimidler med ilt eller lattergas.
S5 Endo-motoren egner sig ikke til brug i rum med tilsat ilt.
Zone M, som også betegnes som ”medicinsk miljø”, omfatter den del af et rum, hvor der kan forekomme eksplosionsfarlige
atmosfærer på grund af anvendelse af analgetika eller medicinske midler til rensning eller desinficering af huden, dog kun i
små mængder og i kort tid. Zone M består af en afkortet pyramide under operationsbordet, der hælder 30° udad.
Zone G, som også betegnes som "lukket medicinsk gassystem", omfatter ikke nødvendigvis fuldt lukkede hulrum, hvor
der permanent eller midlertidigt dannes, tilføres eller anvendes eksplosionsfarlige blandinger.
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Sikkerheds-anvisninger
S5 Endo motoren (opladningsstation / drivhåndstykke)
Apparatet er klassificeret som »almindeligt apparat« (lukkede apparater uden beskyttelse mod vandindtrængning).
Sendoline-drivhåndstykket skal udelukkende bruges med opladningsstationen. Brug af andre drivhåndstykker /
opladningsstationer medfører en afvigelse eller ødelæggelse af elektronikken / batteriet.
Netkabel
Anvend kun det medfølgende netkabel.
Anbring opladningsstationen således, at netafbryderen er let tilgængelig.
I farlige situationer kan du afbryde strømforsyningen til opladningsstationen ved hjælp af netabryderen eller netkablet.
Netafbryderen gør det også muligt at nedlukke opladningsstationen på sikker vis.
Systemafbrydelse
En total systemafbrydelse af S5 Endo motoren er ikke en kritisk fejl.
Det gør det nødvendigt at slukke og tænde for apparatet igen.
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Sikkerheds-anvisninger
Patientens omgivelser (se figuren) er et område på 2,50 m
ovenover og 1,83 m omkring patienten.
2,5 m

Brug ikke opladningsstationen i patientens
omgivelser.

3m

1,83 m

1,8

1,83 m
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5. Beskrivelse – opladningsstation

Opladningsskakt til
drivhåndstykke

Kontrol-LED (power)
TIL (grøn)
Kontrol-LED (charge) til
opladning (orange)

Stikkontakt
Netafbryder
TÆND / SLUK (I/0)
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6. Beskrivelse – drivhåndstykket / batteriet / vinkelstykkeelementet / S5 Apex Clip
Sendoline kobling til
vinkelstykkeelementet
Tast til:
Apparat
TÆND og
Motor TÆND / SLUK

Trykknap

Kontrol-LED-ring
til drejningsmoment
Momentvisning
Indstilling 1 = 4 Ncm maks  400 gcm

S5 Apex Clip

Tast til:
Apparat TÆND
og indstilling af drejningsmoment
Visning af
batterikapacitet
Opladningskontakter
Batteridæksel

Stikkontakt til
drivhåndstykket
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7. Ibrugtagning – opladningsstation
Stil opladningsstationen på en plan, vandret overflade.
Sørg for at opladningsstationen nemt kan frakobles el-nettet.
> Batteriet skal lades helt op inden første anvendelse. Dette tager ca. 100 minutter.
> De kan lade drivhåndstykket være i den tændte opladningsstation indtil det skal bruges igen.
> Hvis der er tilstrækkeligt med batterikapacitet, lyser opladnings-kontrol-LED'en charge (orange) kort op (ca. 1 sek.).
Batteriet oplades ikke.
> Hvis der ikke er tilstrækkeligt med batterikapacitet, lyser opladnings-kontrol-LED'en charge (orange). Batteriet oplades.
 Sæt opladningsstationens
netkabel i.

 Stil drivhåndstykket i
opladningsstationen.
Vær opmærksom på
positioneringen!
Alle drivhåndstykkets
LEDer lyser i et kort
stykke tid.

 Batteriet oplades.
Opladnings-kontrolLED'en charge (orange)
lyser.
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8. Ibrugtagning – Tænding / sluking af S5 Endo-motoren
Tænding af S5 Endo-motoren

Slukning af S5 Endo-motoren

 Tilslut S5 Endo-motoren til
el-nettet.

 Sluk S5 Endo-motoren med
netafbryderen.

 Tænd S5 Endo-motoren med
netafbryderen.
Kontrol-LED'en power
(grøn) lyser!

 Skil S5 Endo-motoren fra
el-nettet.
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9. Ibrugtagning – Påsætning / aftagning af vinkelstykkeelementet
Vinkelstykkeelementet må ikke afmonteres!
Vinkelstykkeelementet må kun skiftes når drivhåndstykket står stille.

 Sæt vinkelstykkeelementet på ved at trykke aksialt (positionen kan vælges frit).
 Kontrollér, at det sidder forsvarligt fast på drivhåndstykket.
 Tag vinkelstykkeelementet af ved at trække aksialt.

Vinkelstykkeelementet er defineret som anvendelsesdel af typen BF.
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10. Udskiftning af rodkanalinstrumentet
Rodkanalinstrumenter
> Brug kun fejlfri rodkanalinstrumenter. Følg producentens anvisninger.
> Udskift kun rodkanalinstrumentet, når drivhåndstykket står stille.
> Sæt kun det rodkanalinstrumentet i, når vinkelstykkeelementet står stille.
> Rør aldrig ved det kørende eller standsende rodkanalinstrument.

 Skub rodkanalinstrumentet
i indtil anslaget (a) og
drej det indtil det falder i
hak (b).

 Fjern rodkanalinstrumentet
ved at aktivere trykknappen.

 Kontroller, at instrumentet
sidder forsvarligt fast ved
at trække aksialt.
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11. Anbringelse af S5 Apex Clips
 Anbring S5 Apex Clip på S1-E / S1-A.
 Tilslut et endometer.
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12. Tilslutning af instrumentet til endometeret
Med S5 Endo-motorens S5 Apex Clip kan der tilsluttes en måleledning
til et endometer til S5 Endo-motor-vinkelstykket for at kontrollere
instrumentets nøjagtige position i rodkanalen.

Brug udelukkende endometre, der er tilladte i det respektive land.

 Følg det brugte endometers brugsanvisning.
 Anbring en S5 Apex Clip.
 Tilslut endometrets målekabel til klemmens kontaktstift.
 Gennemfør målingen i henhold til instruktionerne fra apparatets
producent.
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Tilslutning af instrumentet til endometeret
Kalibrering
Endometrets producent foreskriver, at der skal foretages en kalibrering.
		Før et rodkanalinstrument ind i vinkelstykket, indtil det falder i hak.
		Tilslut filclipsets kabel (uden det egentlige filclip) til instrumentets clip.
 Gennemfør kalibreringen i henhold til instruktionerne fra apparatets producent.
Sammen med et behandlingscenter med Apex-målefunktionen bruges Apex-locatoren til at understøtte
rodkanalpræparationen. Der skal dog altid laves mindst ét røntgenbillede for at fastlægge dybden af præparationsarbejdet.
En klinisk evaluering, inklusiv viden om rodkanalers anatomi, er vigtig for tolkningen af resultaterne.
Ved gennemførsel af Apex-målingen skal du altid bruge egnede, isolerede handsker. Ved gennemførsel af behandlingen
skal du altid bruge en kofferdam og S5-isoleringsmanchetten. På den måde undgås unøjagtige målinger, der skyldes
lækstrømme. Under målingen må instrumentet ikke komme i kontakt med patientens slimhinder, tandrestaureringer af
metal eller slimhindeelektroden.
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13. Anbringelse og fjernelse af S5 isoleringsmanchetten
HENVISNING!
			

S5-isoleringsmanchetter er kun beregnet til engangsbrug.
S5-isoleringsmanchetten skal skiftes efter hver patient.

Anbringelse af S5 isoleringsmanchetten
> S5-isoleringsmanchetten er steril.
> Motoren står stille.
> Der er ikke klemt et rodkanalinstrument på i den tilsvarende position.
		Drej S5-isoleringsmanchetten forsigtigt frem og tilbage, og træk den så helt over instrumentet.
		Anbring filen.
Fjernelse af S5 isoleringsmanchetten
Motoren står stille.
		Fjern rodkanalinstrumentet.
		Fjern S5-isoleringsmanchetten.
		Bortskaf S5-isoleringsmanchetten.
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14. Prøvekørsel
>
>
>
>

Sæt vinkelstykkeelementet på drivhåndstykket.
Sæt rodkanalinstrumentet i.
Start drivhåndstykket.
I tilfælde af fejl (f. eks. vibrationer, unormale lyde elleroverdreven opvarmning) tages motoren straks ud af drift og
du bedes henvende dig til et autoriseret servicested (se side 51).
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15. Betjening – Indstilling af drejningsmoment
 Indstilling af drejningsmoment.
Det indstillede
drejningsmoment
vises vha. af de
lysende LEDer.

 Start eller stands motoren
med tasten Motor TÆND /
SLUK.
Hvis De trykker på
tasten Motor TÆND /
SLUK i mere end ca.
1 sekund standser
motoren automatisk
når den holder op med
at dreje.

> De drejningsmomenter der skal indstilles findes i den vedlagte oversigt over drejningsmomenter
eller på sendoline.com.
> Drejningsmomentet kan kun indstilles når drivhåndstykket står stille.
> Det drejningsmoment der blev indstillet til sidst gemmes.
> Drivhåndstykket slukkes automatisk efter 4 minutters hviletid.
> Hvis visningen af batterikapaciteten begynder at blinke, kan apparatet bruges mindst en gang til.
Derefter anbefaler Sendoline at lade batteriet op med det samme, da det ellers ikke kan garanteres at
momentværdierne opnås.
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Betjening – Indstilling af drejningsmoment
Ændring af momentrækkefølgen (fra lavt til højt drejningsmoment):
 Tryk på tasten Momentindstilling i ca. 10 sekunder.
De midterste 3 LEDer begynder at blinke efter 5 sekunder.
 Hvis de 2 yderste LEDer blinker, er ændringen i momentrækkefølgen gemt.
Gentag fremgangsmåden for at vende tilbage til den fabriksindstillede
momentrækkefølge (fra højt til lavt drejningsmoment).
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16. Betjening – Tilstandene Auto Forward og Auto Reverse
Fabriksindstillingen er tilstanden Auto Forward:
Hvis det indstillede drejningsmoment nås, drejer drivhåndstykket mod uret, sådan at
rodkanalinstrumentet frigøres, derefter kører det videre med uret.

Tilstanden Auto Reverse:
Hvis det indstillede drejningsmoment nås, drejer drivhåndstykket mod uret, sådan at
rodkanalinstrumentet frigøres, derefter standser det.
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Betjening – Tilstandene Auto Forward og Auto Reverse
Hvis der opnås mere end 75% af det indstillede drejningsmoment, lyser kontrol-LEDringen
for drejningsmomentet.

Omskiftning til tilstanden Auto Reverse:
 Tryk på tasten Momentindstilling i ca. 5 sekunder.
 Hvis de 3 midterste LEDer blinker, er omskiftningen af tilstanden gemt.
Det drejningsmoment der blev indstillet til sidst gemmes.

Gentag fremgangsmåden for at skifte tilbage til tilstanden Auto Forward.
Genoprettelse af fabriksindstillingerne: Tryk på tasten Momentindstilling i ca. 15 sekunder.
LEDerne blinker i en bestemt rækkefølge (se side 33) og fabriksindstillingen er derefter genoprettet.
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17. Udskiftning af batteri
Batteriet bør udskiftes når ydelsen falder forholdsvis hurtigt efter en komplet opladning.

 Fjern batteridækslet.

 Sæt det nye batteri i. Sæt
stikkontakten i.
Vær opmærksom på
positioneringen!

 Kobl stikkontakten fra.
Tag batteriet ud.

 Luk batteridækslet.
Vær opmærksom på
positioneringen!
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18. Fejlbeskrivelse / afhjælpning
Drivhåndstykke:
Beskrivelse

Afhjælpning

Drivhåndstykket kan ikke tændes.

Batteriet er tomt: Oplad eller udskift batteriet.

Systemafbrydelse

Genoprettelse af fabriksindstillingerne.
(Tryk på tasten Momentindstilling i ca. 15 sekunder.
Efter de første 5 sekunder blinker de 3 midterste
LEDer, efter yderligere 5 sekunder blinker de to
yderste LEDer og 5 sekunder efter dette er det kun
den midterste LED der blinker og fabriksindstillingen
er således genoprettet.)
Tag batteriet ud og sæt det i igen.

Batteriet bliver overdrevet varmt.

Skift batteriet.

Intern fejl – alle momentvisningens 5 LEDer blinker.

Opladningsstation:
Beskrivelse

Afhjælpning

Opladnings-kontrol-LED (charge) blinker orange.

Tag drivhåndstykket ud og sæt det i igen.

Ingen LED lyser.

Kontrollér om netkablet er sat i og om netafbryderen er
sæt til TÆND (I).

Hvis det ikke er muligt at afhjælpe en af de beskrevne fejl, er det nødvendigt med et eftersyn hos et service- og
reparationsværksted autoriseret af Sendoline (se side 51).
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19. Hygiejne og vedligeholdelse
> Vær opmærksom på dit lands specifikke retningslinier, normer og bestemmelser angående rengøring,
desinfektion og sterilisering.
> Vinkelstykkeelementet kan oparbejdes manuelt eller maskinelt.
>
>
>
>
>
>

Bær passende beskyttelsestøj.
Træk opladningsstationens netkabel ud.
Tag rodkanalinstrumentet ud.
Tag vinkelstykkeelementet af drivhåndstykket.
Fjern S5 Apex Clip.
Drivhåndstykket og opladningsstationen er ikke frigivede til maskinel rengøring (termodesinfektor) og sterilisering.

> Desinficer og rens vinkelstykkeelementet straks efter hver behandling, så eventuelle væsker (blod eller salivia) skylles
ud, for at undgå at disse sætter sig fast på indvendige dele.
> Rens og desinficér displayet straks efter hver behandling:
> Steriliser vinkelstykkeelementet efter den manuelle eller maskinelle rengøring og desinfektion, og rengøring samt
oliesmøring.
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Hygiejne og vedligeholdelse
Opladningsstation og drivhåndstykke
> Opladningsstationens netkabel må ikke være sat i.
> Drivhåndstykket og opladningsstation må ikke holdes under vand eller gøres rent under rindende vand.
Foruddesinfektion
> Ved kraftig snavs rengøres med desinfektionsservietter.
Anvend kun desinfektionsmiddel, som ikke har proteinfikserende virkning.
Manuel desinfektion og rengøring
Opladningsstationens og drivhåndstykkets overflader kan tørres af.
> Desinfektion med overfladedesinfektionsmidler, aftørringsdesinfektion anbefales.
> Anvend kun officielt anerkendte certificerede overfladedesinfektionsmidler, der ikke indeholder klor.
> Vær opmærksom på producentens anvisninger ved anvendelse af overfladedesinfektionsmidler.
Sørg for at der ikke trænger væsker ind i drivhåndstykket eller opladningsstationen.
Læg ikke drivhåndstykket og opladningsstationen i desinfektionsopløsningen eller ultralydsbad!
35

Hygiejne og vedligeholdelse
Vinkelstykkeelement
Foruddesinfektion
> Ved kraftig snavs rengøres med desinfektionsservietter.
Anvend kun desinfektionsmiddel, som ikke har proteinfikserende virkning.
Manuel rengøring, indvendig og udvendig
 Skylning og afbørstning med demineraliseret vand (< 38 °C).
 Fjern eventuelle rester af væske (sugende klud, blæs tør med trykluft).

Læg ikke vinkelstykkeelementet i desinfektionsopløsning eller ultralydsbad!
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Hygiejne og vedligeholdelse
Vinkelstykkeelement
Manuel desinfektion
Sendoline anbefaler aftørringsdesinfektion
> Anvend kun officielt anerkendte certificerede overfladedesinfektionsmidler, der
ikke indeholder klor.
> Vær opmærksom på producentens anvisninger ved anvendelse af over fladedesinfektionsmidler.
Efter manuel rengøring og desinfektion er det påkrævet at afslutte termisk desinfektion (uindpakket) eller sterilisering
(indpakket) i dampsterilisator klasse B eller S (i henhold til EN 13060).
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Hygiejne og vedligeholdelse
Vinkelstykkeelement
Maskinel rengøring og desinfektion indvendigt og udvendigt
Vinkelstykkeelementet kan renses og desinficeres i termodesinfektor.
Sendoline anbefaler behandling med termodesinfektor.
Vær opmærksom på producentens angivelser for apparater, rengørings- og skyllemidler.
> Sørg for, at vinkelstykkeelementet er helt tørt indvendigt og udvendigt efter termodesinfektionen.
Fjern eventuelle rester af væske med trykluft.
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Hygiejne og vedligeholdelse
Smør vinkelstykkeelementet med olie straks efter termodesinfektionen.

Daglig oliesmøring
kun med W&H Service Oil F1, MD-400
> Følg anvisningerne i brugsanvisningen til oliespraydåsen.
eller
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Hygiejne og vedligeholdelse
Daglig oliesmøring med W&H Assistina
> Se Assistina-brugsanvisningen.
 Sæt universaladapteren på vinkelstykkeelementet.
 Sæt gruppen i eller tag den ud af Assistinaens plejekrave.
 Tryk på trykknappen og tag universaladapteren af vinkelstykkeelementet.
Anbefalede vedligeholdelsesintervaller (W&H Service Oil F1 og Assistina)
> absolut nødvendigt efter hver indvendig rengøring
> Altid inden sterilisering
eller
> Efter 30 minutters brug /
> mindst 2 x dagligt
Prøvekørsel efter oliesmøring
 Sæt vinkelstykkeelementet på drivhåndstykket.
 Vend drivhåndstykket med hovedet nedad.
 Lad drivhåndstykket køre i 30 sekunder for at fjerne overskydende
olie.
> Gentag hele hygiejne- og vedligeholdelsesprocessen, hvis der
kommer snavs ud.
 Aftør luftmotoren med cellulose eller en blød klud.
30 sek
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Hygiejne og vedligeholdelse
Sterilisering og opbevaring
Sendoline anbefaler sterilisering iht. EN 13060, klasse B
>
>
>
>
>

Overhold anvisningerne fra apparatets producent.
Skal rengøres, desinficeres og smøres inden sterilisering.
Svejs vinkelstykkeelementet ind i sterilforpakninger iht. EU 868-5.
Udtag altid kun sterilvarer, når de er helt tørre.
Opbevar det sterile materiale støvfrit og tørt.
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Hygiejne og vedligeholdelse
Frigivet sterilisationsprocedure
Vær opmærksom på dit lands specifikke retningslinier, normer og bestemmelser.
> Vanddamp-sterilisering klasse B med sterilisatorer iht. EN 13060.
Steriliseringsholdetid mindst 3 minutter ved 134 °C
eller
> Vanddamp-sterilisering klasse S med sterilsatorer iht. EN 13060.
Skal udtrykkelig frigives af producenten af sterilisatorerne til sterilisering af vinkelstykker. Holdetid ved sterilisering
mindst 3 minutter ved 134 ºC
Inden apparatet tages i brug igen
Vent til vinkelstykkeelementet er fuldstændigt afkølet og tørt.
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Brug kun originalt tilbehør og reservedele fra Sendoline
eller tilbehør der er frigivet af Sendoline

20. Sendoline tilbehør

1100001
Drivhåndstykke

1100004
Batteri Li-Ion 3,7 V

1100002
Vinkelstykkeelement

301
W&H Assistina
1100005
Assistina-adapter til S5
Endo Motor
vinkelstykkeelement

10940021
W&H Service Oil F1,
MD-400
02038200
Sprayhætte med sprayadapter
til hånd- og vinkelstykker

1100003
Opladningsstation

1100006
Håndstykkeholder
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Brug kun originalt tilbehør og reservedele fra Sendoline
eller tilbehør der er frigivet af Sendoline

Sendoline tilbehør

07735600
S5 Apex Clip

6310283
S5-isoleringsmanchet
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21. Service
Tilbagevendende kontrol
Der kræves regelmæssig kontrol af funktion og sikkerhed; en sådan kontrol skal foretages mindst én gang hvert
tredje år, hvis der ikke ved lov foreskrives kortere intervaller.
Kontrollen af enheden skal udføres af autoriseret værksted og skal indeholde følgende punkter:
Drivhåndstykke
> Visuel udvendig kontrol af apparatet
> Visuel kontrol inden i hvis der er mistanke om sikkerhedstekniske forringelser,
f.eks. ved mekaniske skader på afdækningen eller tegn på overophedning
> Funktionskontrol
Opladningsstation
> Visuel udvendig kontrol af apparatet
> Måling af afdækningens strømafgivelse
> Visuel kontrol inden i hvis der er mistanke om sikkerhedstekniske forringelser,
f.eks. ved mekaniske skader på afdækningen eller tegn på overophedning
> Funktionskontrol
Vi anbefaler at disse afprøvninger kun foretages af en autoriseret Sendoline servicepartner (se side 51).
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Service
Reparation
Hvis der opstår defekter, bør De altid sende hele S5 Endo motoren ind, da det er nødvendigt at kontrollere alle komponenter i
tilfælde af funktionsfejl!
Ved returforsendelse
> Henvend dig hos et autoriseret servicested ved eventuelle spørgsmål (se side 51).
> Returvarer bør altid returneres i originalemballagen!
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22. Tekniske data
Drivhåndstykke EB-3SH
Batteritype:
Nominel spænding:
Nominel kapacitet:
Omdrejningstal på rodkanalinstrumentet:
Drejningsmomenttrin på rodkanalinstrumentet:

Mål (BxDxH):
Vægt:

Li-Ion
3.7 V
680 mAh
300 min-1
Indstilling 1
Indstilling 2
Indstilling 3
Indstilling 4
Indstilling 5
140 x 28 x 26 mm
85 g

Opladningsstation
Netspændning:
Tilladt spændingsafvigelse:
Frekvens:
Nominel strøm:
Ydelse:
Mål (BxDxH):
Vægt:

100 – 240 V
± 10 %
50 – 60 Hz
0,08 – 0,12 A
5W
95 x 159 x 65 mm
345 g

maks. 4,0 Ncm
maks. 3,0 Ncm
maks. 2,3 Ncm
maks. 1,2 Ncm
maks. 0,5 Ncm
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Tekniske data
Vinkelstykkeelement EB-16S
Omsætningsforhold:
Koblingstype:
Anbefalede rodkanalinstrumenter*:
Diameter på instrumentets skaft (type 1)
i henhold til ISO 1797-1:
Min. fastspændingslængde:
Vægt:
*

16:1
Sendoline kobling
Filer til roterende rodkanalsbehandling til 300 min-1
Ø 2,35 mm*
Falder i hak
35 g

Brugeren skal sørge for korrekte driftsbetingelser, så der ikke opstår fare for brugeren, patienten eller tredjemand.

Fysiske egenskaber
Temperatur under opbevaring og transport:
Luftfugtighed under opbevaring og transport:
Temperatur under brug:
Luftfugtighed under brug:

-40 °C til +70 °C
8 % til 80 % (relativ)), ikke kondenserende
+10 °C til +40 °C
15 % til 80 % (relativ), ikke kondenserende

Forureningsgrad: 		
Overspændingskategori: 		
Indsatshøjde: 		

2
II
til 3.000 m over havets overflade
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23. Genbrug og bortskaffelse
Genbrug
Sendoline føler sig særligt forpligtet overfor miljøet. Både S5 Endo motoren og emballagen er udviklet så miljøvenligt som
muligt.

Bortskaffelse af S5 Endo motoren (drivhåndstykke / batteri / opladningsstation / vinkelstykkeelement)
Vær opmærksom på dit lands specifikke lovgivning, retningslinier, normer og bestemmelser for bortskaffelse af gamle
elektroapparater.
Sørg for, at delene ikke er kontaminerede, når de bortskaffes.

Bortskaffelse af salgsemballagen
Emballagematerialerne er valgt efter miljøvenlige og affaldstekniske synspunkter og kan derfor genbruges. Emballager
som du ikke længere skal bruge, bedes du aflevere til indsamlings- og genbrugssystemet. Dermed vil du hjælpe med til
at genvinde råstoffer og undgå affald.
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Garantibevis
Dette Sendoline produkt er fremstillet med stor omhu af højt kvalificerede fagfolk. En lang række forskellige tests
og kontroller garanterer problemfri funktion. Du bedes være opmærksom på, at garantikravene kun gælder, når alle
anvisninger i den vedlagte brugsanvisning bliver overholdt.
Sendoline påtager sig som producent ansvaret for materiale- eller produktionsfejl fra købsdatoen inden for en garantiperiode
på 12 måneder for drivhåndstykket, vinkelstykkeelementet, opladningsstationen og batteriet Li-Ion 3,7 V.
Vi kan ikke påtage os noget ansvar for skader som følge af usagkyndig behandling eller i tilfælde af reparationer
udført af tredjemand, der ikke er autoriseret af Sendoline!
Garantikrav skal rettes til leverandøren eller et autoriseret Sendoline-servicested, og købsnotaen skal vedlægges.
I tilfælde af at der ydes garanti, vil dette hverken forlænge garantien eller en eventuel forældelsesfrist for mangelsbeføjelser.

1 2 m ån e d e r s g a r a n t i

Sendoline kontakter
Sendoline AB, Box 7037 Tillverkarvägen 6 SE-187 11 Täby Sweden
Phone: +46 (0)8 445 88 30, Fax: +46 (0)8 445 88 33, E-mail: info@sendoline.com
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