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Sendoline Symboler
Symboler i bruksanvisningen

ADVARSEL!
(i tilfelle mennesker
kan bli skadet)

FORSIKTIG!
(i tilfelle av mulig
materiell skade)

Generelle forklaringer,
uten fare
for mennesker og materiell

Termodesinfiserbar

Steriliserbar opptil
angitt temperatur

Service

3

Sendoline Symboler
Symboler for batteri / ladestasjon / vinkelstykke-enhet / håndstykke-drivenhet
Vær oppmerksom på
bruksanvisningen

Apparat i verneklasse II

Må ikke kastes i
husholdningsavfallet

Datamatrisekode,
til produktidentifikasjon f.eks.
i hygiene-/vedlikeholdsprosessen

Produksjonsdato

CE 0413: CE-merking og
identifikasjonsnummer til
0413 det meldte organ
Ikke egnet for intrakardial bruk bruksdel av typen BF

Medisinsk utstyr med hensyn til
elektrisk sikkerhet, mekanisk
sikkerhet og brannsikkerhet UL
60601-1:2006, CAN/CSA-C22.2 nr.
601.1-M90:2005,
CAN/CSA-C22.2 nr. 60601-1:2008,
ANSI/AAMI ES 60601-1:2005.
25UX (kontrollnr.)

REF

Bestillingsnummer

SN
V

Serienummer

AC
W

Apparatets elektriske spenning
Vekselstrøm
Apparatets elektriske
effektbehov

A

Strømstyrke

Hz

Vekselstrømmens frekvens

rpm

Omdreininger per minutt
(rpm = min-1)

mAh

Milliamperetimer

Ncm Newton-centimeter
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Sendoline Symboler
Symboler på emballasjen
Denne siden opp

Tillatt
temperaturområde

Kan knuses

Tillatt
luftfuktighet

Oppbevares tørt

CE 0413: CE-merking og
identifikasjonsnummer
til det meldte organ

0413
»Det grønne punkt«
Identifikasjonsmerke for
Duales System Deutchland AG

RE Y

Forsiktig: I henhold til
føderale lover i USA kan
dette apparatet selges kun
gjennom eller etter anvisning
av en tannlege, en lege
eller annet helsepersonell
lisensiert i staten hvor
praksisen finner sted og som
bruker dette apparatet eller
lar det brukes.

Datamatrisekode brukes til
produktidentifikasjon, f.eks.
i hygiene-/vedlikeholds
prosessen

Generelt symbol for gjenbruk/
resirkulerbar
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1. Innledning
Angående din egen og dine pasienters sikkerhet
Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du håndterer dine produkter. Vi må også advare om mulige faresituasjoner.
Din sikkerhet, ditt teams sikkerhet og selvsagt sikkerheten til dine pasienter er viktig for oss.
Vær derfor oppmerksom på sikkerhetsanvisningene på sidene 11 til 16.

Hensikt
Sendoline S5 Endo-motor er et modulært elektrisk system som består av en håndstykke-drivenhet, et batteri, en vinkelstykke-enhet
og en ladestasjon for maskinell klargjøring av tannens rotkanal. Bruksområdet omfatter endodontiske prosedyrer ved hjelp av et
spesifikt rotfyllingsinstrument, hvis hensikt fra produsentens side er mekanisk og roterende klargjøring av rotkanalen.
Bruk som ikke er konform med bestemmelsene, kan ødelegge S5 Endo-motoren og forårsake risikoer og farer for pasient, bruker og
tredjeperson.
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Innledning
Brukers kvalifikasjoner
Ved utviklingen og utformingen av S5 Endo-motoren har vi forutsatt at målgruppen er leger.
Profesjonell bruk
S5 Endo-motoren skal utelukkende anvendes til profesjonell bruk i samsvar med gjeldende arbeidsvernbestemmelser,
ulykkesforhindringstiltak og ved oppfølging av denne bruksanvisningen. Den må kun klargjøres og vedlikeholdes av personer som er
instruert i infeksjons-, selv- og pasientbeskyttelse. Ufagmessig bruk (f.eks ved manglende hygiene og vedlikehold), ikke-overholdelse
av våre instruksjoner eller bruk av tilbehør og reservedeler som ikke er godkjent av Sendoline, fritar oss fra enhver garantiytelse eller
andre krav.
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Innledning
0413

Produksjon iht. EU-direktiv
Ved konsipering og produksjon av dette medisinske utstyret ble EU-direktiv 93/42/EØF anvendt, og er gyldig for
>

S5 Endo-motoren (ladestasjon, håndstykke-drivenhet, vinkelstykke-enhet og batteri Li-Ion 3,7 V)

i den tilstanden vi har levert dem. Denne erklæringen gjelder ikke for uforutsett innmontering, påbygging og lignende.

Produsentens ansvar
Produsenten er ansvarlig for konsekvensene for sikkerheten, påliteligheten og effekten til S5 Endo-motoren kun når
anvisningene nedenfor ble fulgt:
> S5 Endo-motoren må benyttes i overensstemmelse med denne bruksanvisningen.
> S5 Endo-motoren har ingen deler som kan repareres av brukeren. Endringer eller reparasjoner må gjennomføres kun av en
autorisert Sendoline servicepartner (se side 51).
> Rommets elektriske installasjon må stemme overens med bestemmelsene til IEC 60364-7-710 ("Montering av elektriske
anlegg i rom som benyttes til medisinske formål") eller med de gjeldende forskrifter i ditt land.
> Hvis man åpner apparatet uten tillatelse bortfaller garanti- og andre ansvarskrav.
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2. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Anvisninger angående elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Medisinsk elektrisk utstyr må benyttes med stor forsiktighet angående EMC og må installeres og tas i bruk i henhold til
EMC-anvisningene.
Sendoline AB i Täby, Sverige, garanterer at apparatet stemmer overens med EMC-kravene, men kun når man bruker originalt
Sendoline tilbehør og reservedeler. Bruk av annet tilbehør / andre reservedeler kan medføre en økt utsendelse av
elektromagnetisk støy eller til en redusert stabilitet mot elektromagnetisk støy.
Den gjeldende EMC-produsenterklæring kan bestilles direkte fra produsenten.

HF-kommunikasjonsinnretninger
Under driften må det ikke benyttes bærbare eller mobile HF-kommunikasjonsinnretninger som f. eks. mobiltelefoner.
Disse kan påvirke de medisinske elektriske apparatene.
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3. Leveringsomfang
Etter utpakkingen skal følgende deler finnes:
REF 1100000
❍ Håndstykke-drivenhet REF 1100001
❍ Vinkelstykke-enhet REF 1100002
❍ Ladestasjon REF 1100003
❍ Batteri Li-Ion 3,7 V REF 1100004
❍ Nettkabel REF 05464400 (Europa)
❍ S5 Apex-klemme REF 07735600
alternativ
❍ Nettkabel REF 05456100 (USA, CAN, J) / REF 05457700 (UK, IRL) / REF 05467600 (AUS, NZ)
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4. Sikkerhetshenvisninger
Følg alltid følgende anvisninger
> Oppbevar håndstykke-drivenheten og ladestasjonen i romtemperatur i 24 timer før bruk.
> Før bruk må håndstykke-drivenheten, vinkelstykke-enheten, ladestasjonen og nettkabelen kontrolleres for skader og
løse deler. Fjern eventuelle feil eller henvend deg til en autorisert Sendoline servicepartner (se side 51). S5 Endomotoren må ikke brukes hvis den er skadet.
> Sørg alltid for korrekte driftsbetingelser.
> Bruk vinkelstykke-enheten bare med REF 1100002.
> Gjennomfør en testkjøring før hver bruk.
> Betjen ikke trykknappen på vinkelstykke-enheten under bruk eller utløp. Dette fører til at rotfyllingsinstrumentet løsner,
eller at trykknappen blir varm.
> Unngå kontakt mellom instrumenthode og mykvev (fare for forbrenning pga. oppvarmet trykknapp).
> På grunn av mulig oppvarming, må håndstykke-drivenheten utelukkende legges på brettet. Må ikke legges på pasientens
kropp!
> Bruk alltid kofferdam under en endodontisk behandling.

Hygiene og vedlikehold før førstegangs bruk
Produktet er renset ved levering.
> Desinfiser håndstykke-drivenheten og ladestasjonen (se side 35).
> Steriliser vinkelstykke-enheten og utfør vedlikehold med olje.
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Sikkerhetshenvisninger
Følg alltid følgende anvisninger ved bruk av batterier
> Batteriet Li-Ion 3,7 V er ikke steriliserbart.
> Bruk bare Sendoline batterier med REF 1100004. Andre typer batterier kan føre til brann- og eksplosjonsfare.
> Bruk Sendoline batteri REF 1100004 bare i forbindelse med Sendoline håndstykke-drivenhet REF 1100001 og ladestasjonen
REF 1100003.
> Batteriet som brukes i apparatet, kan forårsake brann- og forbrenningsskader hvis det ikke brukes riktig (f.eks. hvis det
lades i en ikke forutsatt ladestasjon).
> Batteriet må ikke demonteres, oppvarmes til mer enn 100 °C eller brennes.
> Batteriet må ikke kortsluttes.
> Batteriet må ikke utsettes for mekaniske støt.
> Et defekt eller utslitt batteri må straks avfallsbehandles.
> Eventuell lekkasje av batterivæske må ikke komme i berøring med hud eller øyne.
Hvis slik berøring har skjedd, vask det berørte området rikelig med vann og kontakt medisinsk hjelp.
> Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn.
Benytt kun egnede og funksjonsdyktige verktøy
Vær alltid oppmerksom på produsentens instruksjoner om rotfyllingsinstrumenter (f.eks. med hensyn til omdreiningstall,
dreiemoment, beskrevet bruk).
Ufagmessig bruk
Ved ufagmessig bruk, samt ulovlig montering, endring hhv. reparasjon av S5 Endo-motoren eller ved at våre instruksjoner
ikke overholdes, bortfaller våre garantiytelser og andre krav.
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Sikkerhetshenvisninger
Risiko for elektromagnetiske felt
Funksjonaliteten av implanterbare systemer, som for eksempel pacemakere og ICD (implanterbar hjertedefibrillator), kan
påvirkes av elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt.
> Konsulter pasient og bruker om implanterte systemer før du bruker produktet og kontroller bruken.
> Gjør en risiko-nytte avveining.
> Produktet må ikke bringes i nærheten av implanterte systemer.
> Treff egnede krise-forholdsregler og reager straks på endringer i helsetilstanden.
> Symptomer som økt puls, uregelmessig puls og svimmelhet kan være tegn på problemer med en pacemaker eller ICD
(implanterbar hjertedefibrillator).

Sikkerhetshenvisninger
Faresonene M og G
S5 Endo-motoren er i samsvar med IEC 60601-1 / ANSI/AAMI ES 60601-1 ikke egnet for bruk i eksplosiv atmosfære, eller
der det finnes eksplosive narkosemiddelblandinger med surstoff og lystgass.
S5 Endo-Motoren egner seg ikke for bruk i oksygenanrikede områder.
Sone M, også referert til som "medisinsk miljø", omfatter en del av et rom hvor det kan forkomme eksplosive atmosfærer
som forårsakes av bruk av smertestillende midler eller hudrengjørings- og desinfeksjonsmidler, selv om de forekommer
bare i små mengder og bare for kort tid. Sone M omfatter en avkortet kjegle under operasjonsbordet som er skråstilt 30° i
forhold til utsiden.
Sone G, også referert til som "lukket medisinsk gass-system", inkluderer ikke nødvendigvis fullstendig lukkede hulrom
hvor eksplosive blandinger i små mengder permanent eller midlertidig produseres, utføres eller anvendes.

Sikkerhetshenvisninger
S5 Endo-motor (håndstykke-drivenhet / ladestasjon)
Apparatet regnes som "vanlig apparat" (lukket apparat uten beskyttelse mot vanninntrenging).
Sendoline håndstykke-drivenhet skal brukes utelukkende med ladestasjonen. Bruk av andre håndstykke-drivenheter /
ladestasjoner fører til avvik eller ødelagt elektronikk/batteri.
Nettkabel
Bruk bare den medfølgende nettkabelen.
Plasser ladestasjonen slik at nettbryteren er lett tilgjengelig.
I nødssituasjoner kan du koble ladestasjonen fra nettet ved hjelp av nettbryteren eller nettkabelen.
Nettbryteren muliggjør også en kontrollert avstenging av ladestasjonen.
Systemsvikt
En total systemsvikt av S5 Endo-motoren er ingen kritisk feil.
Slå ganske enkelt av og deretter på.
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Sikkerhetshenvisninger
Pasientområdet (se diagram) representerer et område på 2,50 m
over og 1,83 m under pasienten.
2,5 m

Ladestasjonen må ikke brukes i pasientområdet.

3m

1,83 m

1,8

1,83 m
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5. Beskrivelse – ladestasjon

Ladespor for
håndstykke-drivenhet

Kontroll-LED (strøm) PÅ
(grønn)
Lade-kontroll-LED (charge)
(oransje)

Nettkontakt
Nettbryter
PÅ / AV (I / 0)
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6. Beskrivelse – håndstykke-drivenhet / batteri / vinkelstykke-enhet / S5 Apex-klemme
Sendoline kobling for vinkelstykke-enhet
Knapp for:
Apparat PÅ og
motor PÅ / AV

Trykknapp

Kontroll-LED-ring for
dreiemoment
Dreiemoment-visning
4,0 = 4 Ncm maks 400 gcm

S5 Apex-klemme

Knapp for:
Apparat PÅ og
dreiemomentinnstilling
Batterikapasitet-visning
Ladekontakt
Batterideksel

Stikkontakt for
håndstykke-drivenhet
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7. Oppstart Ladestasjon
Plasser ladestasjonen på et flatt, horisontalt underlag.
Pass på at ladestasjonen kan frakobles strømnettet på enkel måte.
> Lad batteriet helt opp før første gangs bruk. Dette tar ca. 100 minutter.
> Håndstykke-drivenheten kan stå i den aktiverte ladestasjonen til neste bruk.
> Når det finnes tilstrekkelig batterikapasitet, lyser ladingens lade-kontroll-LED (oransje) kort opp (ca. 1 sek.).
Batteriet lades ikke.
> Når det ikke finnes tilstrekkelig batterikapasitet, lyser ladingens lade-kontroll-LED (oransje). Batteriet lades opp.
 Koble nettkabelen til
ladestasjonen.

 Batteriet lades opp.
Ladingens lade-kontrollLED (oransje) lyser.

 Plasser håndstykkedrivenheten i ladestasjonen.
Ta hensyn til
posisjoneringen!
Alle LED på håndstykkeenheten lyser opp kort.
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8. Oppstart – slå på / slå av S5 Endo-motor
Slå på S5 Endo-motoren

Slå av S5 Endo-motoren

	Koble S5 Endo-motoren til
strømnettet.

	Slå av S5 Endo-motoren med
nettbryteren.

 Slå på S5 Endo-motoren med
nettbryteren.
Kontroll-LED strøm (grønn)
lyser!

	Frakoble S5 Endo-motoren fra
strømnettet.
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9. Oppstart – sette på / ta av vinkelstykke-enheten
Vinkelstykke-enheten må ikke demonteres!
Vinkelstykke-enheten kan skiftes bare når håndstykke-drivenheten er inaktiv.

 Sett på vinkelstykke-enheten med et aksialt trykk (fritt valgt posisjon).
 Kontroller at den sitter fast på håndstykke-drivenheten.
 Ta av vinkelstykke-enheten ved å trekke i aksial retning.

Vinkelstykke-enheten som bruksdel, er definert som type BF.
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10. Skifting av rotfyllingsinstrument
Rotfyllingsinstrumenter
> Bruk bare feilfrie rotfyllingsinstrumenter. Vær oppmerksom på produsentens opplysninger.
> Rotfyllingsinstrumentet kan skiftes bare når håndstykke-drivenheten er inaktiv.
> Sett inn rotfyllingsinstrumentet kun når vinkelstykke-enheten er stanset.
> Du må aldri gripe inn i et kjørende eller langsomt kjørende rotfyllingsinstrument.
 Skyv inn rotfyllingsinstrumentet
til det stopper (a) og roter til det
går i lås (b).

 Fjern rotfyllingsinstrumentet
ved hjelp av trykknappen.

 Kontroller at det sitter fast
ved å trekke aksialt.
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11. Feste S5 Apex-klemmen
 Fest S5 Apex-klemmen på S1-E / S1-A.
 Koble til et endometer.
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12. Koble instrumentet til et endometer
Ved hjelp av S5 Endo-motorens S5 Apex-klemme kan en målekabel for
et endometer kobles til S5 Endo-motorens vinkelstykke-enhet for å
kontrollere den nøyaktige posisjonen til instrumentet i rotkanalen.
Bruk bare endometer som er tillatt i det aktuelle landet.






Følg bruksanvisningen for det endometeret som brukes.
Fest en S5 Apex-klemme.
Koble endometerets målekabel til klemmens kontaktstift.
Utfør målingen i samsvar med instruksjonene til apparatets produsent.
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Koble instrumentet til et endometer
Kalibrering
Endometerets produsent stiller krav til at det foretas en kalibrering.
		Sett inn et rotfyllingsinstrument i vinkelstykke-enheten til det stopper.
		Koble filklemmens kabel (uten den egentlige filklemmen) til instrumentets klemme.
 Utfør målingen i samsvar med instruksjonene til apparatets produsent.
Apex-lokatoren brukes til å støtte rotfyllingsprepareringen i kombinasjon med et behandlingssenter med Apex-målefunksjon.
Imidlertid trenges det minst ett røntgenbilde for å bestemme dybden på prepareringen. En klinisk evaluering som inkluderer
kunnskap om rotkanalers anatomi, er viktig for tolkning av resultatene.
Bruk alltid egnede isolerte hansker ved gjennomføring av Apex-målingen. Bruk alltid en kofferdam og S5-isolasjonsmansjett
ved gjennomføring av behandlingen. Dette vil forhindre unøyaktige målinger forårsaket av uønsket lekkasjestrøm. Under
målingen må instrumentet ikke komme i kontakt med pasientens slimhinner, metallholdige restaurasjoner eller slimhinneelektroden.
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13. Sette på og fjerne S5-isolasjonsmansjett
MERK!	S5-isolasjonsmansjetter er kun til engangsbruk.
Skift S5-isolasjonsmansjett etter hver pasient.

Sette på S5-isolasjonsmansjetten
> S5-isolasjonsmansjetten er steril.
> Motoren står stille.
> Ingen rotfyllingsinstrument er festet i den aktuelle posisjonen.
 Drei forsiktig S5-isolasjonsmansjetten frem og tilbake og trekk den så over hele instrumentet.
 Sett på filen.
Fjerne S5-isolasjonsmansjetten
Motoren står stille.
 Fjern rotfyllingsinstrumentet.
 Fjern S5-isolasjonsmansjetten.
 Kast S5-isolasjonsmansjetten.
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14. Testkjøring
>
>
>
>

Sett vinkelstykke-enheten på håndstykke-drivenheten.
Sett inn rotfyllingsinstrumentet.
Start håndstykke-drivenheten.
Ved funksjonsfeil (f.eks. vibrasjoner, uvante lyder, oppvarming) sett håndstykke-drivenheten øyeblikkelig ut av drift og
kontakt et autorisert servicested (se side 51).
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15. Betjening – Innstille dreiemoment
 Innstille dreiemoment.
Innstilt dreiemoment
gjenkjennes gjennom
opplyste LED.

 Start og stopp motoren med
knappen Motor PÅ / AV.
Hvis du trykker på Motor
PÅ /AV lenger enn i ca.
1 sekund, stopper
motoren automatisk
når knappen slippes.

> For informasjon om dreiemomentene som skal stilles inn, se den vedlagte oversikten med dreiemomenter eller på
sendoline.com.
> Dreiemomentet kan stilles inn bare når håndstykke-drivenheten er inaktiv.
> Håndstykke-drivenheten slår seg automatisk av etter 4 minutter uten bruk.
> Det sist innstilte dreiemomentet blir lagret.
> Når batterikapasitet-visningen begynner å blinke, er minst én ytterligere bruk mulig. Deretter anbefaler Sendoline at
batteriet umiddelbart lades opp da det ellers ikke kan garanteres at dreiemomentverdiene oppnås.
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Betjening – Innstille dreiemoment
Endre dreiemoment-sekvensen (fra lavt til høyt dreiemoment)
 Trykk på knappen Dreiemoment-innstilling i ca. 10 sekunder.
Etter 5 sekunder vil de 3 midtre LED blinke.
 Når de ytre 2 LED blinker, er endringen av dreiemoment-sekvensen lagret.
For å endre tilbake til den fabrikksinnstilte dreiemoment-sekvensen (fra høyt til lavt
dreiemoment), gjenta prosedyren.
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16. Betjening – Modusene Auto Forward og Auto Reverse
Fabrikkinnstillingen er modusen Auto Forward
Når det innstilte dreiemomentet er oppnådd, kjører håndstykke-drivenheten mot urviseren slik at
rotfyllingsinstrumentet frigjøres, og kjører deretter videre med urviseren.

Modusen Auto Reverse:
Når det innstilte dreiemomentet er oppnådd, kjører håndstykke-drivenheten mot urviseren slik at
rotfyllingsinstrumentet frigjøres, og stopper deretter.
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Betjening – Modusene Auto Forward og Auto Reverse
Når mer enn 75 % av det innstilte dreiemomentet er oppnådd, vil kontroll-LED-ringen for
dreiemomentet lyse opp.

Omstilling av modusen Auto Reverse
 Trykk på knappen Dreiemoment-innstilling i ca. 5 sekunder.
 Når de midtre 3 LED blinker, er modusendringen lagret.
Det sist innstilte dreiemomentet blir beholdt.

For å endre tilbake til modusen Auto Forward, gjenta prosedyren.
Gjenopprette fabrikkinnstillingen: Trykk på knappen Dreiemoment-innstilling i ca. 15 sekunder.
Alle LED blinker i en bestemt rekkefølge (se side 33) og fabrikkinnstillingen vil deretter være lagret.
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17. Skifte batteri
Batteriet må fornyes når det lades ut forholdsvis raskt etter at det ble fulladet.

 Ta av batteridekselet.

 Sett inn et nytt batteri.
Pluggforbindelsen kobles.
Kontroller
posisjoneringen!

 Frakoble pluggforbindelsen.
Ta ut batteriet.

 Lukk batteridekselet.
Kontroller
posisjoneringen!
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18. Feilbeskrivelse / Hjelp
Håndstykke-drivenhet
Beskrivelse

Hjelp

Håndstykke-drivenheten kan ikke slås på.

Batteriet tomt: Lad eller skift batteriet.

Intern feil - alle 5 LED på dreiemoment-visningen blinker.

Gjenopprett fabrikkinnstillingen. (Trykk på knappen
Dreiemoment-innstilling i ca. 15 sekunder. Etter de første
5 sekundene blinker de midtre 3 LED, etter ytterligere
5 sekunder blinker begge de ytre LED og etter ytterligere
5 sekunder blinker bare de midtre LED, da er
fabrikkinnstillingen gjenopprettet.)

Systemsvikt

Til- og frakoble batteriet.

Batteriet blir for varmt.

Skift batteri.

Ladestasjon
Beskrivelse

Hjelp

Lade-kontroll-LED (charge) blinker oransje.

Ta ut håndstykke-drivenheten og sett den inn på nytt.

Ingen LED lyser.

Kontroller at nettkabelen er tilkoblet og at nettbryteren er
PÅ (I).

Hvis en av de beskrevne feilene ikke kan utbedres gjennom denne hjelpen, må det gjennomføres en kontroll av en autorisert
Sendoline servicepartner (se side 51).
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19. Hygiene og vedlikehold
>	
Vær oppmerksom på de spesifikke direktiver, standarder og retningslinjer som gjelder i ditt land for rengjøring, desinfeksjon
og sterilisering.
> Vinkelstykke-enheten kan klargjøres manuelt eller maskinelt.
> Bruk verneantrekk.
> Ta ut nettkabelen fra ladestasjonen.
> Ta av vinkelstykke-enheten fra håndstykke-drivenheten.
> Ta ut rotfyllingsinstrumentet.
> Ta av S5 Apex-klemmen.
>	Håndstykke-drivenheten og ladestasjonen er ikke godkjent for maskinell rengjøring (termodesinfektor) og sterilisering.
> Rengjør og desinfiser vinkelstykke-enheten straks etter hver behandling for å skylle ut væsker som kan ha kommet inn
(f.eks. blod, spytt osv.), og for å unngå at de innvendige delene setter seg fast.
> Rengjør og desinfiser håndstykke-drivenheten straks etter hver behandling.
> Steriliser vinkelstykke-enheten etter den manuelle eller maskinelle rengjøringen og desinfeksjonen samt smøringen.
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Hygiene og vedlikehold
Håndstykke-drivenhet og ladestasjon
> Nettkabelen til ladestasjonen må ikke være tilkoblet.
> Håndstykke-drivenheten og ladestasjonen må ikke dyppes eller skylles under rennende vann.
Forhåndsdesinfeksjon
> Ved sterkere forurensninger rengjøres delene først med desinfeksjonskluter.
Bruk kun desinfeksjonsmidler som ikke har en proteinfikserende virkning.
Manuell rengjøring og desinfeksjon
Overflaten til håndstykke-drivenheten og ladestasjonen skal tørkes av.
> Desinfeksjon med desinfeksjonsmidler, desinfiserende avtørking anbefales.
> Bruk kun sertifiserte desinfeksjonsmidler uten klor fra offentlig anerkjente institutter.
> Vær oppmerksom på produsentens opplysninger når det gjelder bruk av desinfeksjonsmidlet.
Kontroller at ingen væsker har trukket seg inn i håndstykke-drivenheten eller ladestasjonen.
Du må ikke legge håndstykke-drivenheten og ladestasjonen i desinfiseringsløsning eller ultralydbad!
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Hygiene og vedlikehold
Vinkelstykke-enhet
Forhåndsdesinfeksjon
> Ved sterkere forurensninger rengjøres delene først med desinfeksjonskluter.
Bruk kun desinfeksjonsmidler som ikke har en proteinfikserende virkning.
Innvendig og utvendig manuell rengjøring
 Skyll og børst av med demineralisert vann (< 38 °C).
 Fjern eventuelle væskerester (sugeklut, tørking med trykkluft).

Du må ikke legge vinkelstykke-enheten i desinfiseringsløsning eller ultralydbad!
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Hygiene og vedlikehold
Vinkelstykke-enhet
Manuell desinfeksjon
Sendoline anbefaler å tørke av med desinfeksjonsmiddel
> Bruk kun sertifiserte desinfeksjonsmidler uten klor fra offentlig anerkjente institutter.
> Vær oppmerksom på produsentens opplysninger når det gjelder bruk av
desinfeksjonsmidlet.

Etter den manuelle rengjøringen og desinfeksjonen er det nødvendig å gjennomføre en termisk desinfeksjon (ikke pakket)
eller sterilisering (pakket) i dampsterilisatoren klasse B eller S (iht. EN 13060).
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Hygiene og vedlikehold
Vinkelstykke-enhet
Maskinell innvendig og utvendig rengjøring og desinfeksjon
Håndstykke-drivenheten kan rengjøres og desinfiseres i termodesinfektor.
Sendoline anbefaler klargjøring i termodesinfektoren.
Vær oppmerksom på produsentenes opplysninger om apparatet, rengjørings- og spylemidlene.
>	Kontroller at vinkelstykke-enheten er helt tørr innvendig og utvendig etter termodesinfeksjonen. Fjern eventuelle
væskerester med trykkluft.
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Hygiene og vedlikehold
Smør vinkelstykke-enheten straks etter termodesinfeksjonen.

Daglig smøring
kun med W&H Service Oil F1, MD-400
> Følg instruksjonene i oljesprayboksens bruksanvisning.
eller
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Hygiene og vedlikehold
Bare med W&H Assistina
> Se bruksanvisningen for Assistina.
 Sett universaladapteren på vinkelstykke-enheten.
 Sett inn eller ta ut vinkelstykke-enheten med adapteren på
vedlikeholdsfestet til Assistina.
 Trykk på knappen og fjern universaladapteren fra vinkelstykke-enheten.
Anbefalt vedlikeholdssystem (W&H Service Oil F1 og Assistina)
> uansett etter hver innvendig rengjøring
> før hver sterilisering
eller
> etter 30 minutters bruk hhv.
> minst 2 gang pr. dag
Testkjøring etter smøringen
 Sett vinkelstykke-enheten på håndstykke-drivenheten.
Rett vinkelstykket med hodet nedover.
 La håndstykke-drivenheten kjøre i 30 sekunder for å fjerne overflødig olje.
> Gjenta hele hygiene- og vedlikeholdprosessen ved smussforekomster.
 Tørk hånd-/vinkelstykket med cellestoff eller en myk klut.

30 sek
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Hygiene og vedlikehold
Sterilisering og lagring
Sendoline anbefaler sterilisering iht. EN 13060, klasse B
>
>
>
>
>

Vær oppmerksom på opplysningene fra apparatets produsent.
Rengjør, desinfiser og smør før steriliseringen.
Sveis vinkelstykke-enheten inn i sterile emballasjer iht. EN 868-5.
Pass på at du kun tar ut tørr og steril vare.
Lagre den sterile varen støvfritt og tørt.
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Hygiene og vedlikehold
Godkjente steriliseringsmetoder
Vær oppmerksom på de spesifikke direktiver, standarder og retningslinjer som gjelder i ditt land.
> Sterilisering med vanndamp klasse B med sterilisatorer iht. EN 13060.
Steriliseringsholdbarhet minst 3 minutter ved 134 °C
eller
> Sterilisering med vanndamp klasse S med sterilisatorer iht. EN 13060.
Må uttrykkelig være godkjent av sterilisatorens produsent for sterilisering av vinkelstykke-enheter.
Steriliseringsholdbarhet minst 3 minutter ved 134 °C
Før gjentatt igangsettelse
Vent til vinkelstykke-enheten er avkjølt og helt tørr.
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Bruk kun originalt Sendoline-tilbehør / reservedeler
eller tilbehør som er godkjent av Sendoline.

20. Sendoline Tilbehør

1100001
Håndstykke-drivenhet

1100004
Batteri Li-Ion 3,7 V

1100002
Vinkelstykke-enhet

301
W&H Assistina
1100005
Assistina-adapter for S5
Endo-motor
Vinkelstykke-enhet

10940021
W&H Service Oil F1,
MD-400 (6 pcs)
02038200
Sprayhode med sprayadapter
for hånd- og vinkelstykke

1100003
Ladestasjon

1100006
Håndstykke-holder
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Bruk kun originalt Sendoline-tilbehør / reservedeler
eller tilbehør som er godkjent av Sendoline.

Sendoline Tilbehør

07735600
S5 Apex-klemme

6310283
S5-isolasjonsmansjett
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21. Service
Gjentatt kontroll
En regelmessig gjentatt kontroll av funksjonen og sikkerheten, også for tilbehøret, er nødvendig og må gjennomføres minst
en gang hvert tredje år, hvis ikke regelverket har fastlagt kortere avstander mellom kontrollene.
Kontrollen må gjennomføres ved et kvalifisert sted og den må inneholde følgende punkter:
Håndstykke-drivenhet
> Visuell kontroll på utsiden
> Visuell kontroll på innsiden hvis det antas at det kan være sikkerhetstekniske svakheter,
f. eks. ved mekaniske kabinettskader eller tegn til overoppheting
> Funksjonskontroller
Ladestasjon
> Visuell kontroll på utsiden
> Måling av husavledningsstrømmen
> Visuell kontroll på innsiden hvis det antas at det kan være sikkerhetstekniske svakheter,
f. eks. ved mekaniske kabinettskader eller tegn til overoppheting
> Funksjonskontroller
Vi anbefaler at disse kontrollene utføres av en autorisert Sendoline servicepartner (se side 51).
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Service
Reparasjon
Hvis det oppstår defekter, må hele S5 Endo-motoren sendes inn da det er nødvendig å kontrollere alle komponentene ved oppstått
funksjonsfeil!
Tilbakesending
> Hvis du har spørsmål, bes du ta kontakt med en autorisert Sendoline servicepartner (se side 51).
> Bruk alltid original-emballasjen ved tilbakesending!
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22. Tekniske data
Håndstykke-drivenhet EB-3SH
Batteritype:
Nominell spenning:
Nominell kapasitet
Omdreiningstall for rotfyllingsinstrumentet:
Dreiemomenttrinn for rotfyllingsinstrumentet:

Mål (b x d x h):
Vekt:

Li-Ion
3,7 V
680 mAh
300 min-1
Innstilling 1
maks. 4,0 Ncm
Innstilling 2
maks. 3,0 Ncm
Innstilling 3
maks. 2,3 Ncm
Innstilling 4
maks. 1,2 Ncm
Innstilling 5
maks. 0,5 Ncm
140 x 28 x 26 mm
85 g

Ladestasjon
Nettspenning:
Tillatt spenningssvingning:
Frekvens:
Nominell strøm:
Effekt:
Mål (b x d x h):
Vekt:

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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Tekniske data
Vinkelstykke-enhet EB-16S
Utvekslingsforhold:
Koblingstype:
Anbefalte rotfyllingsinstrumenter*:
Instrumentskaftets diameter (type 1)
iht. ISO 1797-1:
min. klem-lengde:
Vekt:
*

16:1
Sendoline-koblinger
Filer for roterende rotfyllingspreparering for 300 min-1
Ø 2,35 mm*
i inngrep
35 g

Med riktig valg av bruksbetingelser sørger brukeren for at bruker, pasient og tredjeperson ikke utsettes for fare.

Fysiske egenskaper
Temperatur ved lagring og transport:
Luftfuktighet ved lagring og transport:
Temperatur under drift:
Luftfuktighet under drift:

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

Forurensningsgrad: 		
Overspenningskategori: 		
Bruk i høyde: 		

2
II
inntil 3 000 m over havet
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23. Resirkulering og avfallsbehandling
Resirkulering
Sendoline føler seg spesielt forpliktet til å ta vare på miljøet. S5 Endo-motoren og emballasjen ble designet så miljøvennlig som mulig.

Avfallsbehandling av S5 Endo-motoren (håndstykke-drivenhet / batteri / ladestasjon / vinkelstykke-enhet)
Vær oppmerksom på de spesifikke lover, direktiver, standarder og retningslinjer som gjelder i ditt land for avfallsbehandlingen
av brukt elektrisk utstyr.
Ved behandling av avfall, sørg for at delene ikke er kontaminerte.

Avfallsbehandling av salgsemballasjen
Emballasjematerialet er utvalgt basert på miljøhensyn og avfallsbehandlingsrelaterte vurderinger, og kan derfor resirkuleres. Gi
emballasjematerialer som ikke lenger kan brukes til samle- og gjenbrukssystemet. Du bidrar dermed til at råstoffene gjenvinnes og
at avfallet reduseres.
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Garantierklæring
Dette Sendoline-produktet er produsert med største grundighet av høyt kvalifiserte fagfolk. Et antall tester og kontroller
garanterer feilfri funksjon. Vær oppmerksom på at garantikrav kun er gyldige hvis man overholder alle instruksjoner i
vedlagte bruksanvisning.
Sendoline yter som produsent en garanti for material- og produksjonsfeil på

12 måneder for håndstykke-drivenheten, vinkelstykke-enheten, ladestasjonen og batteriet Li-lon 3,7 V.
For skader som har oppstått ved urettmessig behandling, eller ved reparasjoner utført av parter som ikke er bemyndiget av
Sendoline, har vi intet ansvar!
Garantikrav skal rettes til leverandøren eller til en autorisert Sendoline servicepartner, med vedlagt kjøpskvittering.
Fremlegging av krav om en garantiytelse forlenger verken varigheten for garantien eller en mulig garantiytelse.

1 2 m ån e d e r s g a r a n t i

Autorisiert Sendoline servicepartner
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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Produsent
Sendoline AB
Box 7037 Tillverkarvägen 6 SE-187 11 Täby Sweden
t +46 (0) 8 445 88 30, f +46 (0) 8 445 88 33
info@sendoline.com 		 sendoline.com
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