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DENTO-PREP

TM

ALUMÍNIUM-OXID MIKROHOMOKFÚVÓ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Fúvóka

Gyorscsatlakozó
Indító gomb

Permetkieresztö

Portartály/markolat

DENTO-PREPTM
Homokfúvó pisztoly
1900
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót a készülék használata előtt.
Termékleírás
A DENTO-PREP™ alumínium-oxid por felhasználásával alkalmas - ragasztás előtt a kötéserő javítása érdekében - porcelán-,
kompozit- és fémfelületek mikroérdesítésére. A készülék sűrített levegővel működik (2-8 kg/cm2 / 30-120 psi). Nélkülözhetetlen,
hogy a levegő teljesen száraz és olajmentes legyen, ezért kérjük mindig ellenőrizze a fő levegőcsövön a szűrőt és a vízelvezető
csatlakozást.
Üzembe helyezés
A fogászatok és laboratóriumok különböző igényeit kielégítő üzemmódok állnak rendelkezésre.
Csatlakozók használata
A DENTO-PREP™ egyszerűen használható a rendelőkben a szék mellett. Különböző csatlakozóval rendelhető a különböző
gyártmányú turbinákhoz (KaVo, W&H, Sirona, BienAir, NSK). Távolítsa el a turbinát, majd csatlakoztassa a turbina tömlőt a
DENTO-PREP™ gyorscsatlakozójához. Ha az Ön turbinája nincs a fent felsoroltak között, Midwest csatlakozóval is rendelheti,
mellyel könnyedén csatlakoztathatja egy standard, 4-lyukú turbinatömlőhöz. A Midwest csatlakozó univerzális, és a legtöbb
turbina tömlőjével kompatibilis.

Üzembe helyezési egység (Installation Kit) használata
A DENTO-PREP™-et közvetlenül csatlakoztathatja a levegőbefúvó csőre. Kétféle, standard átmérőjű egység kapható: 5 mm
(3/16”) vagy 6 mm (1/4”). A beüzemeléshez szükséges használati utasítást az Installation Kit tartalmazza.
Ajánlott érdesítő anyag
Alumínium-oxid (Al2O3) por (szemcseméret 20-80 mikron) vagy szilícium-oxid tartalmú (SiO(x)) Cojet por a 3M Espe-től.
Nedvesség és szennyező szemcsék csomósodáshoz vezethetnek.
Extra-orális alkalmazás
• Mikroérdesítés, tisztítás és aktiválás:
		 • koronák
		 • inlay/onlay-ek
		 • csapok
		 • hidak
		 • ortodonciai gyűrűk és bracketek esetén
• Korábbi ragasztóanyagok eltávolítása új ragasztás előtt
• Fém restaurációk illeszkedésének ellenőrzése (magasabb pontok jól észrevehetők)
Intra-orális alkalmazás
• Kompozit- és porcelánmunkák ragasztását megelőző mikroérdesítésre
Kontraindikációk:
Kerülje az íny fújását a lágyszövetek sérülése és a lehetséges levegő emfizéma kialakulása miatt.
Biztonsági előírások
A beavatkozást végző személy és a páciens is viseljen védőszemüveget a DENTO-PREP™ használata közben. Soha ne
irányítsa közvetlenül az arcra, szemre, kizárólag a kezelendő területre. Tartsa a fúvókát közel (2-10 mm) a kezelendő területhez.
A levegőbe kerülő részecskéket ne lélegezze be. Használjon arcmaszkot a DENTO-PREP™ használata során.
Intra-orális használat során a fogak és a lágy szövetek védelme érdekében kofferdam gumi használata javasolt.
Nagyteljesítményű elszívó (exhaustor) használata kötelező – tartsa az elszívó végét a kezelt területhez olyan közel, amennyire
csak lehetséges.
DENTO-PREP™ használata
1. csavarja le a portartályt, töltse fel aluminium-oxid porral, majd csavarja vissza
2. az első használat előtt javasolt a DENTO-PREP™ megfelelő beállításainak tesztelése porcelán, kompozit és fémfelületeken
3. irányítsa a szórófejet a kezelendő felületre, majd tartsa 2-10 mm-re a területtől
4. nyomja meg az indító gombot, és a megfelelő, egyenletes érdesség eléréséig tartsa lenyomva. Néhány másodperc elegendő.
5. engedje el a gombot, majd fordítsa el a készüléket a kezelt területtől
6. használat után ürítse ki a portartályt. Tisztítsa a rendszert a „Dugulás” részben leírtak szerint.
7. húzza ki a tömlőt
8. A tisztítást és sterilizálást a DENTO-PREP™ által előírt tisztító, fertőtlenítő és sterilizáló előírásainak megfelelően végezze el. 		
A DENTO-PREP™-et ne helyezze vízbe, vagy más folyadékba, mert eldugulhat.

Sterilizálás
A DENTO-PREP™ autoklávban sterilizálható max. 134 °C-on. Sterilizálás előtt csavarja le a portartályt. Gőzsterilizálás után,
minden használat előtt győződjön meg róla, hogy a DENTO-PREP™ minden egysége teljesen száraz.
Garancia
A DENTO-PREP™ készülékre egy évre kiterjedően a termék anyagára, illetve összeszerelésére vállalunk jótállást, kivéve a
fúvókát. A RØNVIG nem vállal felelősséget a felhasználói útmutatónak nem megfelelő használatból, karbantartásból,
kezelésből, az elővigyázatosság hiányából eredő hibák esetén.
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Dugulás
Amennyiben a készülék belsejében található vékony cső eldugul, tisztítsa visszaáramoltatott levegővel a következőképpen:
• csavarja le a portartályt, helyezze az ujját a fúvókára, és nyomja meg az indítógombot
Ezáltal a sűrített levegő visszafelé áramlik majd az egységben, eltávolítva a dugulást.

0543

hu

DENTO-PREP

TM

Alumínium-oxid homokszóró

TISZTÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS
ÉS STERILIZÁLÁS
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•
•

Propanol (70%)
Szívás

•
•

Táplevegő-csatlakozás
Tiszta papírtörlő

1

Az egység visszamosása: Válassza le a portartályt a készülékről.
Tegye az ujját a szórócsúcs végére, és a készülékben maradt por
eltávolításához nyomja le a gombot. Ezáltal a sűrített levegő visszaáramlik a készüléken keresztül, és kitisztítja a porcsatornát.

2

Távolítsa el a maradék homokszóró port a portartályból.
Öblítse át a belső felületet vízzel, és törölje szárazra.

3

Tegyen 1,5–2 ml propanolt (70%) a portartályba.
Erősítse vissza a portartályt a készülékre.

4

Miközben a DENTO-PREP™-et a szívónyílás felé irányítja,
nyomja meg a gombot egy rövid sorozatra, és permetezzen
ki egy kis anyagot a fúvókán keresztül.

5

Várjon 2 percet.

6

Válassza le a portartályt a készülékről, tisztítsa meg, és szárítsa ki a belsejét. Hajtsa végre a 4. lépésben leírt műveletet.

7

Törölje le a DENTO-PREP™ és a portartály külső felületeit. Ehhez használjon tiszta papírtörlőt és propanolt, vagy fertőtlenítő
kendőt. Hagyja száradni a DENTO-PREP™-et és a portartályt 5–10 percig szellős helyen, mielőtt visszaerősítené a portartályt a készülékre. A megtisztított DENTO-PREP™ használatra kész.

8

Sterilizálja a DENTO-PREP™-et és a portartályt egymástól elkülönítve egy gőzsterilizáló autoklávban 121 °C-on / 250 °Fon legalább 15 percig, vagy 134 °C-on / 275 °F-on legalább 3 percig. Hagyja, hogy az alkotórészek egymástól elkülönítve
száradjanak legalább 30 percig.
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Szükséges extra anyagok:
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