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Návod k pouÏití

REF 2100062-CSY/07.08

Typ
Elektrick˘ mikromotor bez uhlíkov˘ch kartáãÛ, se svûtovû nejroz‰ífienûj‰ím pfiipojením podle normy ISO 3964,
svûteln˘ s rozpra‰ováním vody - Ïárovka a vypínaã v
motoru. Motor je sterilizovateln˘ s plá‰tûm z nikl chromované mosazi a pfiipojovacím koncem z nerezové
oceli. Bezuhlíkov˘, 3fázov˘. Efektivní v˘kon podle typu
pouÏitého zapojení. Synchronní motor s permanentním
magnetem.

Váha
115 g bez hadice

Pfiedpokládané pouÏití

Rychlost otáãení
Max. 40 000 ot/min.

Fázov˘ odpor
1,2 Ohmu (vãetnû odporu 4VX)
Induktance fáze
120 µH
Konstanta momentu
8,18 mNm/ A rms.
Konstanta indukovan˘ch napûtí fází
6,67 mV/(rad/s).
Stál˘ proud
2,5 A rms

3
V˘mûna Ïárovky obr. 3.
Krabiãka s 5 Ïárovkami. Pfii provádûní v˘mûny pouÏijte
gumové rukavice.
V˘mûna tûsnûní obr. 4
ÚdrÏba

Detergent
• PouÏívejte enzymatick˘ detergent s PH neutrálním aÏ
alkalick˘m, maximálnû pH11, doporuãen˘ pro
ãi‰tûní a dezinfekci zubafisk˘ch nástrojÛ.
• NepouÏívejte detergent korozivní neboobsahující
chlór, aceton nebo javelsk˘ louh.
Pro údrÏbu a v˘mûnu pouÏívejte pouze originální v˘robky a náhradní díly Bien-Air. PouÏití jin˘ch neÏ originálních prostfiedkÛ a dílÛ mÛÏe vést k neplatnosti
záruky.

Chlazení
Stlaãen˘m vzduchem. Nasaìte prÛtokomûr a nastavte
10 Nl/min. obr. 1.

Pfii del‰ím nepouÏívání uloÏte nástroj na suché
místo. Pfied opûtn˘m pouÏitím nástroj promaÏte a sterilizujte.
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Obr. 6
s piktogramem

DÛleÏité
• Po kaÏdém chirurgickém zákroku vyãistûte, dezinfikujte a promaÏte pfiístroj v co nejkrat‰í dobû (nejpozdûji do 2 hodin) a poté jej sterilizujte. DodrÏováním tohoto postupu odstraníte residua krve, slin
nebo solného roztoku, ãímÏ zamezíte zablokování
pfievodového systému.
• Jenom nástroje oznaãené piktogramem
se
mohou vkládat do mycího a dezinfekãního autoklávu.
• Neponofiujte do ultrazvukové láznû.
• Pro pfiipnuté hlavice a trubice postupujte stejnû jako
pro cel˘ pfiístroj.

Zkontrolujte ãistotu sterilizátoru a pouÏité vody. Po
kaÏdé sterilizaci okamÏitû nástroj vyjmûte ze sterilizaãního pfiístroje, ãímÏ sníÏíte riziko koroze.

Rozmûry
Ø 21,2 x 100,5 mm vãetnû pfiipojovacího konce.

Obr. 3

Tento nástroj se dodává «nesterilní». Pfied jeho
pouÏitím postupujte dle pokynÛ uveden˘ch v tomto oddíle.

Maximální proud
4,2 A rms [10s]

PrÛtok vzduchu na v˘stupu
10 Nl/min (+/-10%)

Obr. 2

0 PfiedbûÏná desinfekce (na místû pouÏití)
Pfiíprava
• Odpojte nástroj od pohonného motoru, (obr. 1a).
• PfiedbûÏnû vyãistûte ruãnû nebo v lázni.
PfiedbûÏné ruãní ãi‰tûní
PouÏívejte pfiípravek pro ãistûní Spraynet Bien-Air.
• Sprejem nastfiíkan˘m na vnûj‰í i vnitfiní plochy nástroje (obr. 4) odstraÀte zbytky a plochy peãlivû
vyãistûte.
• Sav˘m papírem osu‰te vnûj‰í povrchy.
• Proveìte ruãní nebo automatické vyãi‰tûní a dezinfekci.
nebo
PfiedbûÏné vyãi‰tûní v lázni
Pozor: po pfiedbûÏném vyãi‰tûní v lázni musí následovat automatické vyãi‰tûní a dezinfekce.
• Nástroj zcela ponofite do ãisticí láznû s obsahem odpovídajícího detergentu.
• Po vyjmutí z láznû nástroj opláchnûte zevnû i zevnitfi tekoucí studenou vodou.
• Vysu‰te vnitfiní i vnûj‰í povrchy nástroje, abyste detergent a vodu po propláchnutí odstranili,
aby se zabránilo po‰kození a zablokování vnitfiních souãástí.
• Proveìte automatické vyãi‰tûní a dezinfekci.
1 Vyãi‰tûní a dezinfekce
Ruãní vyãi‰tûní a dezinfekce
âistûní a dezinfekce: Vyãistûte a vydezinfikujte vnitfiek i vnûj‰ek nástroje odpovídajícím detergentem.
Proplachování: Opláchnûte vnitfiek i vnûj‰ek nástroje tekoucí studenou vodou.
Su‰ení:
Prostfiedkem Spraynet (obr. 4) nastfiíkan˘m na vnûj‰í i vnitfiní plochy nástroje okamÏitû odstraÀte
detergent a vodu po oplachování, aby se zabránilo po‰kození a zablokování vnitfiních souãástí.
nebo
Automatické vyãi‰tûní a dezinfekce
Pozor: pouze pro nástroje s dráÏkováním
Mycí a dezinfekãní autokláv: PouÏívejte schválené mycí a dezinfekãní autoklávy s odpovídajícím
detergentem.
Mycí cyklus: Zvolte mycí cyklus doporuãen˘ pro nástroje a sluãiteln˘ s údaji v˘robce detergentu
Teploty doporuãené pro nástroje:
Voda: od studené do maximálnû 95 °C
Vzduch: od teploty prostfiedí do maximálnû 100 °C

bez piktogramu

Bezpeãnost
V souladu s normou IEC 60601-1 (V‰eobecná bezpeãnost pro elektrické lékafiské vybavení) musí b˘t tento
pfiístroj vyhodnocen jako nástroj tfiídy II a typu BF. Odpovídající terminologie je popsána v oddílech 2.1.7 &
2.2.5 téhoÏ dokumentu.
V souladu s normou IEC 60601-1 musí b˘t splnûny
následující podmínky:
• «Ochrana proti zásahu elektrick˘m proudem»
• «Svodov˘ proud»
• «Ochrana proti extrémním teplotním podmínkám a
jinému nebezpeãí»

Moment
Podle typu pfiipojení.

0,5 – 1 sek.

ano

DÛleÏité
Na rotující mikromotor nikdy nenasazujte lékafiské
pomÛcky.

Smûr chodu
Lev˘ a prav˘ chod.

ano

Zapojení Obr. 1
Zapojení hadicí typu 4VX nebo B4VX.

Obr. 5

Hladina hluku
Podle ISO 11498: Ménû neÏ 53 dBA ze vzdálenosti
45 cm.

ne

Klasifikace
Tfiída IIa podle Evropské normy 93/42/EC t˘kající se lékafiského vybavení.

Provozní reÏim
Podle typu pfiipojení.

ano

Technické údaje a montáÏ

B

ano

Produkt urãen˘ v˘hradnû k profesionálnímu pouÏití.
PouÏití v zubních ordinacích pro úkony spojené s profylaxí, renovací a endodontologií.

Obr. 1b

ano

V‰echny nástroje byly vyrobeny ve ·v˘carsku.

Zapojení
Pfiipojovací konec ISO 3964 s rozpra‰ováním vody a
svûtlem.

ne

âesky

0120
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2 Mazání, kontroly a obal
Kontrola ãistoty
Vizuálnû zkontrolujte ãistotu nástroje, krytu a pfiipojené
trubice (je-li).
Naolejování
PouÏívejte lubrifikaãní sprej Lubrifluid Bien-Air.
• Zabalte nástroj do utûrky, která odsaje pfiebyteãné
mazivo.
• Koncovku spreje vsuÀte 3 do zadní ãásti rukojeti
nástroje (obr. 6).
• Stfiíkejte po dobu 1 vtefiiny.
Obal
Nástroj okamÏitû zabalte do obalu schváleného pro sterilizaci vodní parou.

3 Sterilizace
Proces: S vodní parou s frakãním pfiedvakuováním
EN285 nebo s cyklem tfiídy B podle EN13060.
Nominální teplota: 134 °C
Doba: Od 3 do 18 minut podle místních platn˘ch smûrnic.
Servis
Souãásti nikdy nedemontujte. Pro v‰echny revizní
prohlídky a opravy vám doporuãujeme obrátit se na
svého obvyklého dodavatele nebo pfiímo na spoleãnost
Bien-Air. Spoleãnost Bien-Air vyz˘vá uÏivatele, aby si
nechali zkontrolovat nebo provést revizi dynamick˘ch
komponentÛ nejménû jednou roãnû.
Podmínky pouÏití
Okolní teplota v rozmezí -40 °C a 70 °C, relativní
vlhkost mezi 10% a 100%, atmosférick˘ tlak mezi
50 kPa a 106 kPa.
Informace
Technické specifikace, ilustrace a rozmûry obsaÏené
v tûchto instrukcích mají pouze orientaãní charakter.
Nemohou b˘t pfiedmûtem Ïádné reklamace. V˘robce si

vyhrazuje právo provádût technická vylep‰ení svého vybavení, aniÏ by tyto instrukce mûnil. V pfiípadû nejasností platí francouzská verze. Pro ve‰keré doplÀkové informace kontaktujte prosím spoleãnost Bien-Air na adrese
uvedené na druhé stranû.
Obecné informace
Nástroj musí b˘t pouÏíván oprávnûnou osobou a
souãasnû musí b˘t dodrÏeny platné právní pfiedpisy
t˘kající se bezpeãnosti práce, hygienick˘ch opatfiení a
prevence pracovních nehod, vãetnû tûchto servisních
instrukcí. Na základû tûchto pokynÛ je povinností uÏivatele:
• pouÏívat pouze pracovní materiál v perfektním a provozním stavu. V pfiípadû nesprávné funkce, pfiíli‰n˘ch vibrací, nezvyklého zahfiívání nebo jin˘ch
znakÛ poukazujících na ‰patnou funkci pfiístroje musí
b˘t práce s ním okamÏitû pfieru‰ena. V tomto pfiípadû
se obraÈte na servisní stfiedisko autorizované spoleãností Bien-Air.
• dbát na to, aby byl pfiístroj pouÏíván pouze pro pouze
pro úãely, ke kter˘m je urãen, dbát na vlastní ochranu i na ochranu pacientÛ a tfietích osob a zamezit
kontaminaci prostfiednictvím tohoto produktu.
Pfiístroj je urãen pouze k lékafiskému o‰etfiení. Jakékoli
jeho pouÏití, jiné neÏ k tomuto úãelu, není povoleno a
mÛÏe b˘t nebezpeãné. Tento lékafisk˘ pfiístroj vyhovuje
platn˘m evropsk˘m normám.
Pfiístroj není homologován pro pouÏívání v místech obsahujících explozivní atmosférické sloÏky (anestetické
plyny). Nástroj umístûte na vhodn˘ drÏák, abyste zamezili riziku poranûní a infekce.
Tento nástroj musí b˘t recyklován. Elektrické
nebo elektronické náfiadí mÛÏe obsahovat nebezpeãné látky pro zdraví a Ïivotní prostfiedí. UÏivatel mÛÏe nástroj vrátit prodejci nebo se obrátit pfiímo na
autorizovan˘ ústav pro zpracování a dal‰í zhodnocení
tohoto typu vybavení (Evropská smûrnice 2002/96/CE).

Záruka

REF

Legenda

Záruãní podmínky
Bien-Air poskytuje uÏivateli záruku vztahující se na
v‰echny funkãní poruchy, vady materiálu a v˘robní
závady. Délka trvání záruky pro tento nástroj je 24
mûsícÛ, poãínaje datem fakturace.

1600375-001

V pfiípadû oprávnûné reklamace provede spoleãnost
Bien-Air nebo její autorizovan˘ zástupce zdarma opravu
nebo v˘mûnu pfiístroje. Ostatní reklamace v‰eho druhu,
zvlá‰tû ve formû poÏadavku na od‰kodnûní, budou
zamítnuty.

1300967-010

Elektrick˘ mikromotor MX svûteln˘ s
rozpra‰ováním vody
Hadice 4VX, ‰ed˘ silikon, 4 pin
Hadice B4VX, ‰ed˘ silikon,
4 pin - bajonetová pfiípojka na stranû
jednotky
Tûsnûní pfiipojovacího konce
mikromotoru MX
Pfiední kryt mikromotoru MX
Sada 5 Ïárovek, pro mikromotory
MX
PrÛtokomûr pro mikromotory MX
Spraynet, ãisticí sprej 500 ml,
balení po 6 ks
Lubrifluid, lubrifikaãní sprej 500 ml,
balení po 6 ks

Bien-Air nenese zodpovûdnost za ‰kody, poranûní a
jejich následky, vypl˘vající:
• z nadmûrného pouÏití
• z nevhodného pouÏití
• z nedodrÏení instrukcí t˘kajících se pouÏití, montáÏe
a údrÏby
• z nezvykl˘ch chemick˘ch, elektrick˘ch nebo elektrolytick˘ch vlivÛ
• ze ‰patného zapojení pfiívodu vzduchu, vody nebo
elektfiiny
Záruka se nevztahuje na svûtlovody typu pruÏné “optické
vlákno” ani na díly ze syntetick˘ch materiálÛ.
Záruka pozb˘vá platnost, pokud ‰kody a jejich následky
vypl˘vají z nevhodn˘ch úkonÛ nebo z úprav pfiístroje
provádûn˘ch servisními pracovníky, ktefií nejsou autorizovaní firmou Bien-Air.

1600387-001
1600428-001

1300922-001
1500007-005
1600307-001
1600036-006
1600064-006

Seznam produktÛ zaregistrovan˘ch Bien-Air
pod ochrannou známkou ®:

Aquilon® Eolia®
Isolite®
MX®
Bora®
Gyro®
Lubrifluid® Prestilina®
Boralina® Gyrolina® Lubrimed® Spraynet®
«Nástroj» v tomto návodu odpovídá v˘robku popsanému v odstavci «Typ». Napfiíklad turbínka, kolénkov˘ nástavec, ruãní díl, motor, kabelov˘ svazek, elektronika, rychlospojky, stanice atd.

Oznaãení konformity CE s ãíslem povûfieného
orgánu nebo organizace

Pohyb aÏ na doraz ve vyznaãeném
smûru

Bien-Air Dental SA
Länggasse 60
Case postale 6008
2500 Bienne 6, Switzerland
Tel. +41 (0)32 344 64 64
Fax +41 (0)32 344 64 91
office@bienair.com
Bien-Air Deutschland GmbH
Jechtinger Strasse 11
79111 Freiburg, Deutschland
Tel. +49 (0)761 45 57 40
Fax +49 (0)761 47 47 28
ba-d@bienair.com
Bien-Air España SA
Entença, 169 Bajos
08029 Barcelona, España
Tel. +34 934 25 30 40
Fax +34 934 23 98 60
ba-e@bienair.com
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REF 16000375-001

Bien-Air USA, Inc.
Medical Technologies
5 Corporate Park
Suite 160
Irvine, CA 92606 USA
Phone 1-800-433-BIEN
Phone 949-477-6050
Fax 949-477-6051
ba-usa@bienair.com

Souãást balení

10x
REF 1300922-001

6x

6x
5x
REF 1600307-001

Strojovû
omyvatelné

Pohyb ve vyznaãeném smûru

Volitelné pfiíslu‰enství
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Elektrická a elektronická
zafiízení k recyklaci

0120

REF 1600375-001 MOT MX

REF 1500007-005

PouÏívejte gumové
rukavice

Pozor

Îádosti o záruãní plnûní budou brány v potaz aÏ po
pfiedloÏení v˘robku a kopie faktury nebo dodacího listu.
Musí v nich b˘t jasnû uvedeno datum nákupu, referenãní ãíslo v˘robku a jeho sériové ãíslo.

This product may be covered by one or more of the following patents:
EP Europe: 0 497 139 / 0 526 783 / 0 745 358 / 0 688 539 / 0 894 879 / 1 145 688 / 1 109 301 DE Germany: 296 16 023.7
DK Denmark: 96 00315 FR France: 2 679 804 /2 722 972 /2 733 680 /2 692 621 / 2 720 263 /2 757 763 /2 766 697 /2 781 318
CH Switzerland: 693 922 CN China: 129343 JP Japan: 2 037 611 / 1 991 770 US United-States: 5.059.122 / 4.773.856 /
6.033.220 / 6.337.554 / 5.453.008 / 6.319.003 / 6.495.937
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Symboly

REF 1600036-006

REF 1600064-006

Bien-Air France Sarl
131, Boulevard Péreire
75017 Paris, France
Tel. +33 (0)1 47 64 13 49
Fax +33 (0)1 40 54 91 43
ba-f@bienair.com

Bien-Air Italia s.r.l.
Via Vaina 3
20122 Milano, Italia
Tel. +39 (02) 58 32 12 51/52/54
Fax +39 (02) 58 32 12 53
ba-i@bienair.com
Bien-Air UK Limited
63, The Street Capel,
Surrey RH5 5JZ, England
Tel. +44 (0)1306 711 303
+44 (0)1306 712 505
Fax +44 (0)1306 711 444
ba-uk@bienair.com
Bien-Air Asia Ltd.
Nishi-Ikebukuro
Daiichi-Seimei Bldg. 10F
2-40-12 Ikebukuro, Toshimaku
Tokyo, 171-0014, Japan

Tel. +81 (3) 5954-7661
Fax +81 (3) 5954-7660
ba-asia@bienair.com
Beijing Bien-Air
Medical Instruments
Technology Service Co. Ltd.
Room 2106,
The Exchange Beijing
Yi 118 Jianguo Road
Chaoyang District
Beijing 100022, China

Tel. +86 10 6567 0651
Fax +86 10 6567 8047
ba-beijing@bienair.com
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