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1.- ALGEMEEN
Dank u voor uw aankoop van de SD-150 tandheelkundige eenheid.
Deze handleiding bevat informatie over de tandheelkundige apparatuur, de configuratie en het
onderhoud ervan.
Opmerkingen
Dit symbool betekent AANDACHT, LET OP.
Voordat u het apparaat start, moet u de gebruikershandleiding hebben gelezen en
begrepen.
Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstige referentie gedurende
de levensduur van de apparatuur.
Neem alle veiligheidsvoorschriften in acht.
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het apparaat in perfecte staat van
werking, reiniging en desinfectie te houden.
Deze tandheelkundige apparatuur mag uitsluitend worden gebruikt door een professionele gebruiker,
die naar behoren is opgeleid en geregistreerd voor als tandarts of tandheelkundig specialist.
Deze apparatuur mag alleen worden gemanipuleerd door een geautoriseerde technische dienst.
Installeer de unit in een gecontroleerde omgeving en goede omstandigheden, inclusief
temperatuurbereik (+ 10˚C tot + 40˚C), vochtigheid (30-75%) en atmosferische druk (700 tot 1060 hPa),
vrij van condensatie en stof, en niet blootgesteld aan direct zonlicht.
De elektrische installatie van het pand waar de apparatuur moet worden geïnstalleerd, moet voldoen
aan de instructies van de norm EN 60601-1 met betrekking tot elektrische bescherming tegen
elektrische schokken voor apparatuur van klasse I.
Antoni Carles, S.A. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen
of aanpassingen aan de tandheelkundige apparatuur aan te brengen.
De apparatuur moet worden gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies.
Volgens richtlijn 93/42 / EEG zijn de tandheelkundige unit en de orthodontische stoel vervaardigd in
Antoni Carles, S.A. het zijn apparaten van klasse IIa. Het is volledig verboden om een tandheelkundig
instrument van klasse IIb of III te installeren, bijvoorbeeld chirurgische lasers, elektrochirurgische
eenheden, röntgenstralen of apparaten bedoeld voor elektrocauterisatie. Apparaten die kunnen
worden geïnstalleerd, kunnen alleen klasse I of IIa zijn en moeten voldoen aan de vereisten van de
bovengenoemde richtlijn en geharmoniseerde normen EN60601-1, EN60601-1-2.

2.- GARANTIE
De door Antoni CARLES, S.A. gefabriceerde units zijn gegarandeerd tegen alle mogelijke materiaalen/of fabricagefouten voor een periode van 2 jaar vanaf de installatiedatum correct aangegeven op
het online formulier. Tijdens de bovengenoemde periode zorgt ANTONI CARLES, S.A. voor de reparatie
van die onderdelen of delen van het apparaat die, na verificatie, als defect zijn erkend.
ANTONI CARLES SA kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe of
indirecte gebreken en schade veroorzaakt door:
•
Onderdelen of onderdelen die zijn blootgesteld aan een natuurlijk slijtageproces, zoals
pakkingen, filters, enz.
•
Onjuist gebruik, onderhoud of reiniging van het apparaat en zijn onderdelen.
•
Schade veroorzaakt door stoten of vallen of een andere accidentele oorzaak of veroorzaakt door
nalatigheid van de gebruiker.
•
Schade veroorzaakt door oorzaken buiten het ontwerp of de fabricage van het product,
of als gevolg van een natuurlijk fenomeen zoals black-outs in de elektriciteitsvoorziening,
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overstromingen, enz.
Defecten, schade veroorzaakt of aanpassingen gemaakt door derden onafhankelijk van Ancar.
Schade als gevolg van het niet naleven van de in de gebruikershandleiding gespecificeerde
onderhoudsperioden of als gevolg van onjuiste reparatie of onderhoud die niet is uitgevoerd
door een officiële Ancar-service.
Elke schade veroorzaakt door het gebruik van niet-originele reserveonderdelen aanbevolen of
vervaardigd door Ancar.

ANCAR is in geen geval verantwoordelijk voor veroorzaakte schade en vooroordelen, noch direct noch
voor de gevolgen van enig defect onderdeel of materiaal.
ANCAR is niet verplicht om het hele apparaat te vervangen of terug te betalen.
De aansprakelijkheid van ANTONI CARLES, S.A. vervalt, de garantie vervalt automatisch en
veronderstelt geen schade veroorzaakt in de volgende gevallen:
1. Indien binnen 30 dagen na de installatiedatum de registratie niet wordt geformaliseerd door de
distributeur.
2. Als de ingrepen aan de apparatuur niet worden uitgevoerd door een door ANTONI CARLES, S.A ..
erkende technicus.
3. Als er onderhoud of onjuiste installatiehandelingen zijn uitgevoerd aan de apparatuur of als nietoriginele reserveonderdelen zijn gebruikt.
4. Als de installaties die nodig zijn voor de bediening van de apparatuur (elektrisch, water en
pneumatisch) worden uitgevoerd zonder de instructies in de installatiehandleiding of de geldende
normen in het land van gebruik te respecteren.
5. Als er ongeautoriseerde wijzigingen worden aangebracht aan de apparatuur of in het geval van
aansluiting van andere medische apparaten en / of accessoires die niet zijn bedoeld voor eenheden
van ANTONI CARLES, S.A.
6. Als de in de gebruikershandleiding vermelde onderhoudsperiodes niet worden nageleefd.
Ancar dekt de arbeidskosten van reparaties onder garantie niet.
De garantie met betrekking tot geïntegreerde elementen van andere merken komt overeen met de
garantie die door de respectievelijke fabrikanten wordt verleend, aangezien ANTONI CARLES, S.A.
geen enkele verantwoordelijkheid of persoonlijke verplichting kan aanvaarden met betrekking tot
wat naar deze garantie verwijst.
Voor technische assistentie moet u contact opnemen met een officiële distributeur van ANTONI
CARLES, S.A. U kan de lijst met distributeurs op onze website raadplegen:
-Spaanstalige site: www.ancar-online.com/distribuidores-dentales/
-Engelstalige site: www.ancar-online.com/en/distribuidores/
-Franstalige site: www.ancar-online.com/fr/distributors/
-Duitstalige site: www.ancar-online.com/de/fachhaendler/.
ANTONI CARLES, S.A behoudt zich het recht voor om op elk moment de garantievoorwaarden van de
klant te wijzigen, voor zover toegestaan door de geldende wetgeving..
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3.- IDENTIFICATIE
Het identificatielabel, dat de technische informatie bevat die nodig is voor de verbinding, is gevouwen.
Het is zichtbaar vanaf de achterkant van de stoel en is ook te vinden bij de basis, aan de zijkant van de
stoel. Dit laatste is zichtbaar wanneer de buitenste afdekking wordt verwijderd (fig. 1).

Fig. 1

Plaats van het identificatielabel

SN: N (elektropneumatische eenheid) +
nummer - Nxxxx

4.- WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
De unit moet worden geïnstalleerd op een verlichte plaats, buiten de circulatieroutes van mensen, en
de plaats moet voldoende ruimte bieden voor zowel de patiënt als voor de professional die goed zijn
werk moet kunnen uitvoeren.
De tandartsstoel moet aan de vloer worden bevestigd om stabiliteit te garanderen.
Voordat de stoel wordt verplaatst, moet de bediener (arts, gebruiker) er zeker van zijn dat niemand
(patiënt, begeleider, kinderen) zich in het gebied bevindt dat de projectie van de stoel zal bezetten.
Let op mensen dichtbij de rugleuning en het instrumentenblad.
Ontkoppel na gebruik van de apparatuur de tandheelkundige eenheid zowel als alle instrumenten die
na het werk moet worden uitgeschakeld.
Als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, ontkoppel deze dan ook van het
stroomnetwerk en sluit de hoofdwater- en luchtinlaatkleppen.
Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar (fig. 4, “J”) uitschakelt is als de apparatuur zonder direct toezicht
van het personeel is. Hiermee wordt voorkomen dat de watertoevoerleidingen een constante druk
moeten weerstaan. De lucht- en waterinlaatdruk mogen nooit een druk van 6 bar overschrijden en
de leidingen mogen niet worden blootgesteld aan temperaturen hoger dan 46 ° C om defecten aan
apparatuur en materiële schade te voorkomen.
Gebruik het apparaat niet in overbelastingsmodus om de levensduur van de componenten van het
stoelhefmechanisme optimaal te houden.
Het wordt aanbevolen om geen mobiele telefoons in de buurt van de eenheid te gebruiken.
Deze apparatuur is niet bedoeld om in operatiekamers te werken.
4
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BEHOUD VAN HET MILIEU
Alle verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en recyclebaar: houten pallet, karton, plastic
zak, noppenfolie. De inzameling van gebruikte materialen bevordert het milieu door recycleren en
vermindering van afvalmateriaal.
Antoni Carles, S.A. zet zich in voor het bereiken van de doelstellingen die zijn vastgelegd in de
communautaire richtlijnen 2011/65 / EG en 2012/19 / EG..
Dit symbool is alleen van toepassing op de lidstaten van de Europese Unie.
Om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en mogelijk voor de menselijke
gezondheid te voorkomen, moet dit instrument worden weggegooid of gerecycleerd
(i) in EU-lidstaten - volgens WEEE (richtlijn betreffende afgedankte elektrische
materialen en elektronische apparatuur), en (ii) voor de rest van de landen, volgens
de lokale regelgeving en recyclingwetten.
EMC
De Sd-150 tandheelkundige eenheid voldoet aan de essentiële eisen die erop van toepassing zijn
volgens de richtlijn wat betreft medische hulpmiddelen 93/42 / EEG, en voldoet aan de ontwerp- en
constructievereisten voor de veiligheid van elektromagnetische compatibiliteit en elektromedische
apparatuur vervat in de norm EN60601-1-2 en veroorzaakt dus geen elektromagnetische storingen en
voldoet aan de immuniteitsnormen.

MILIEU OMSTANDIGHEDEN
De apparatuur kan, verpakt voor transport en opslag, gedurende een periode van niet meer dan 15
weken worden blootgesteld aan omgevingsomstandigheden zonder:
•

omgevingstemperatuurbereik van -20 ° C tot + 50 ° C.

•

10% tot 100% relatieve vochtigheid, inclusief condensatie.

•

atmosferisch drukbereik van 500 hPa tot 1060 hPa (van 500 mbar tot 1060 mbar).

- Werkingsvoorwaarden:
•

omgevingstemperatuurbereik van + 10 ° C tot + 40 ° C.

•

30% tot 75% relatieve vochtigheid, inclusief condensatie.

•

atmosferisch drukbereik van 700 hPa tot 1060 hPa (van 700 mbar tot 1060 mbar).

5.- CLAUSULES
Antoni Carles, S.A. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van brand,
natuurrampen, acties van derden of andere ongevallen, of veroorzaakt door nalatigheid of misbruik van
de gebruiker of als gevolg van het gebruik van de apparatuur onder ongebruikelijke omstandigheden.
Antoni Carles, S.A. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de schade die voortvloeit uit oneigenlijk
gebruik van de apparatuur, zoals verlies van zaken of winstderving.
Antoni Carles, S.A. is niet verantwoordelijk voor de resultaten van diagnoses die door een arts zijn
gesteld bij het gebruik van deze apparatuur.
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6.- TECHNISCHE KENMERKEN
6.1.- Tandartsstoel
Ergonomisch design voor de patiënt.
Stoelbewegingen met stille en zeer betrouwbare hefmotoren.
Microprocessor gestuurde bewegingen:
- Automatische beweging terug naar nul (hoogte configureerbaar).
- Automatische beweging terugkeer naar spuwkom.
- 3 gratis geheugens voor positionering (configureerbare zithoogte en rugleuning).
Hoogwaardige en hygiënische anatomische bekleding.
Veiligheidsbewegingen in rugleuning en zitting, met een automatische beweging voor ontgrendeling.
In hoogte verstelbare en inklapbare hoofdsteun.
Bevat Trendelenburg-positie..

6.2.- Tandheelkundige eenheid
De verf is gemakkelijk te behouden en te onderhouden.
instrumentenblad met capaciteit voor 5 instrumenten, bedieningspaneel met 14 functies. Inclusief
spuit.
Optioneel: elektrische micromotor met regeling. Omkering draairichting.
Aansluiting beschikbaar voor instrumenten met licht (micromotor, turbine, scaler).
Waterkast met 70 ° rotatie, spuwkom met automatische bekervulling en spoelsysteem. Op verzoek kan
het worden uitgerust met verschillende afzuigsystemen en amalgaamafscheiders.
Bewegingen van de arm gecompenseerd met pneumatische rem, met extra instrumentplateau.
Aansluitdoos en buizen aan de voorkant van de stoel.
Bedieningsknoppen op het instrumentenblad van de tandarts zowel als die van de assistentr.
De constructie van de apparatuur is zo ontworpen dat er geen buis of kabel aan de buitenkant
zichtbaar is, behalve de slangen van de instrumenten op het instrumentenblad.
De apparatuur voldoet aan de essentiële eisen die erop van toepassing zijn, zijnde deze van de richtlijn
medische hulpmiddelen 93/42 / EEG, en voldoet aan de ontwerp- en constructievereisten voor de
veiligheid van elektromagnetische compatibiliteit en elektromedische apparatuur in EN60601- 1 en
EN60601-1-2, die een risicobeheeranalyse uitvoeren volgens de ISO 14971-voorschriften.
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7.- TRANSPORT EN AFMETINGEN
De tandheelkundige unit is perfect verpakt en beschermd. De ene doos bevat de tandartsstoel
die per pallet is bevestigd, de andere twee dozen bevatten respectievelijk de waterkast en het
instrumentenblad van de tandarts. (Figuur 2).
Het is essentiëel dat de dozen onder geen beding op de grond vallen of beschadigd worden
tijdens het transport en de installatie. We vragen grote voorzichtigheid bij het verplaatsen van de
apparatuur en herinneren u eraan dat deze moet worden uitgevoerd door technisch personeel dat is
geautoriseerd door Antoni Carles, S.A.
Voorafgaand aan de montage zal een technicus samen met u en geautoriseerd personeel ter plaatse
de ideale plaats van de apparatuur plannen, voor uw comfort en ergonomie van het werk.
Als u de reeds gemonteerde eenheid moet verplaatsen, plaatst u de stoel van tevoren op
de minimale hoogte en rechte rugleuning en zorgt u ervoor dat u de waterkast en het
instrumentenblad zo klein opgevouwen mogelijk op de stoel kan krijgen..
Vergeet op de nieuwe locatie niet om de stoel op de grond te bevestigen
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8.- BESCHRIJVING VAN DE TANDARTSUNIT
(A) Fig. 4
(B) Fig. 5
(F) Fig. 6-7
(E) Fig. 8-13
(D) Fig. 14-17
(C) Fig. 18-19

Aansluitdoos
Electro-pneumatisch pedaal
Instrumentenblad + hoofdtoetsenbord.
Waterkast
Assistentenelement + toetsenbord
Stoel

Pág. 10
Pág. 11
Págs. 12, 14
Págs. 15, 16
Pág. 17, 19
Pág. 19

D
C
E

F

B

A
Fig. 3
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8.1.- Aansluitdoos

In de aansluitdoos bevinden zich alle links om de tandheelkundige apparatuur aan te sluiten op
de voedingsnetwerken, water- en luchtregelelementen van de praktijk. Bewegingsrichting van de
regelaars volgens de UNE 20128-norm.
Zoals u ziet in de basissamenstelling van de stoel (voorste gedeelte) vindt u hier:
A. Bedekking van de elektronische bewegingskaart.
B. Bedekking van de elektronisch aansluitkaart en transformator.
C. Drukregeling voor de waterinlaat. Uitgerust met een filter voor vaste deeltjes. Controleer deze eens
per maand. Reinig met water onder druk. Om de waterregeling te wijzigen, trek (“1”) en draai (“2”).
D. Drukregeling voor luchtinlaat. Uitgerust met een filter voor vaste deeltjes. Controleer eens per
maand. Reinig met water onder druk. Om de luchtregeling te wijzigen, trek (“1”) en draai (“2”).
Het instromende water moet vrij zijn van onzuiverheden.
De compressor moet correct zijn geïnstalleerd om ophoping van vocht in het luchtcircuit te voorkomen.
Opmerking: wanneer u de hoofdschakelaar aansluit, voert de verbindingskaart een
functionaliteitscontrole uit door een hoorbare pieptoon te geven. Als u dit signaal niet
hoort, zet u het apparaat uit en neemt u contact op met de geautoriseerde technische
dienst.
Aan de ene kant van de aansluitdoos vindt u:
• Algemene schakelaar (J). naar omhoog, ON; naar beneden, OFF. Verlicht..
• Algemene zekering (H), waarde T6.3A / L / 250V, type 5x20mm.
De zekeringen (G) moeten worden vervangen door een geautoriseerde technicus
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8.2.- Electro-pneumatisch pedaal:
GEBRUIK EN INSTALLATIE
Pedaal voor proportionele regeling van optionele instrumenten op het instrumentenblad: micromotor,
turbine. Activering aan / uit scaler (Fig 5).
Regeling van het toerental van de elektrische micromotor, turbinevermogen en pneumatische
micromotor door de hendel (B) te bewegen; alleen met lucht en ook met water, door de sproeifunctie
uit te voeren door op de hendel (A) te drukken. Deze snelheidsregeling is vooral aangewezen voor de
elektrische micromotor met aansturing door middel van een elektropneumatisch pedaal omdat deze
een zeer gevoelige en progressieve regeling mogelijk maakt.
Blaasfunctie door op de hendel (A) te drukken wanneer de hendel (B) in de ruststand staat.
Reguleert geen instrumenten op het assistentenelement alleen instrumenten op het instrumentenblad
van de tandarts..
Hygiëne van het optionele instrumenten: turbines en micromotoren, uitstoot laatste
druppel water door automatische luchtblazen.
Veiligheid van bewegingen voor alle optionele instrumenten op het instrumentenblad:
wanneer de regelhendel wordt bediend, is de stoel vergrendeld of voor alle bewegingen
vergrendeld.

FUNCTIES VAN HET PEDAAL

A. Drukknophendel voor korte blaasfunctie. Korte luchtuitstoot.
B. Hendel voor opstarten en proportionele regeling van het eerder geselecteerde instrument op
het instrumentenblad.
		 Als ik enkel met hendel (B) werk: alleen lucht, zonder water.
		 Als ik met hendel (B) en hendel (A) tegelijk werk: water en lucht, sproeifunctie.		
C. Rugleuning opwaartse beweging.
D. Handmatige neerwaartse beweging van de stoel.
E. Neerwaartse beweging van de rugleuning.
F. Handmatige opwaartse beweging van de stoel.
Veiligheid:
Druk op het pedaal om geheugen dat door toetsenborden is geactiveerd te
blokkeren.
Terwijl het pedaal in werking is, worden de stoelbewegingen geblokkeerd.
Dit pedaal kan optioneel automatische nulstelling accepteren. Standaard is het niet
opgenomen.

F
C

E
D
B

A
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8.3.- Instrumentenblad (tandarts)
Het instrumentenblad is (Fig. 6), ergonomisch ontworpen om het werk van de gebruiker te
vergemakkelijken, heeft een extra blad voor instrumenten (A), een lichte helling in de positie van het
hoofdtoetsenbord (B) voor een gemakkelijke weergave, en een comfortabel handvat (C). Gebruik de
knop aan de voorkant (D) om de luchtrem te ontgrendelen en de hoogtestand vrij te geven.
Om de lade te verplaatsen, verplaatst u deze door de hendel vast te pakken.
Rek de slangen niet uit!
Het instrumentenblad heeft tot vijf (1,2,3,4,5) instrumentposities die op verzoek in de fabriek kunnen
worden geconfigureerd.
Elke latere wijziging moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde technische dienst.
De turbine en zowel de elektrische als de pneumatische micromotor kunnen op elke positie worden
geplaatst, van de 1e tot de 4e.
Zodra de locaties zijn bepaald, is er uitwisselbaarheid tussen de pneumatische turbine en de
micromotor.
- De siliconen instrumenthouder (E), beschermt instrumenten tegen mogelijke schokken.
Steriliseerbaar, gemakkelijk te verwijderen om in de autoclaaf te stoppen.
- Installatie van extra instrumentenblad voor kleine instrumenten Beschermende mat meegeleverd.
- Dankzij de gladde, ronde en niet-poreuze vormen van de bak kan deze zeer snel en effectief gereinigd
en gedesinfecteerd worden. .
- Arm leveling (alleen geautoriseerde technicus)
- Armrem afstellen (alleen geautoriseerde technicus)
- Instrumenten met zweepslangen beschermen het instrument tegen beschadiging door vallen.
- Turbine met lantaarn lichteffect, zonder pedaal.
- Instrumentenhouder: kan vertikaal verplaats worden, 39 cm. Horizontaal 75 ° links, 50 ° rechts..

ONDERKANT VAN HET INSTRUMENTENBLAD:
De waterregelaars bevinden zich in de lengterichting bij elk optioneel instrument (installatie op
aanvraag).
R - (1, 2, 3, 4) Waterregelaars uitgelijnd met elk optioneel instrument, op verzoek geïnstalleerd
(respectievelijk micromotor, micromotorlicht, turbine, lichtturbine of scaler).
F - Ultrasone vermogensregelaar.
G - Keuzeschakelaar voor het omkeren van de draairichting van de motor.

Als de turbines of micromotoren de sproeifunctie niet uitvoeren, of als er geen water in de
scaler is, controleer dan de opening van deze regelaars door linksom te draaien..
J - De moduschakelaar van de elektrische micromotor: normale of reducerende modus. Het is dus ook
geschikt voor werk bij lage snelheden in het geschatte bereik. van 0 tot 3.000 tpm.
K - Afneembare tank voor turbine en micromotor instrument smeerolieretourfilter. Controleer
periodiek.

11
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Het instrumentenblad wordt met de unit verbonden door middel van een pantografische arm met
pneumatische rem voor een comfortabele positionering. Deze knop zit vooraan aan de handgreep (D).

R4 R3
P5

R2 R1

G

P4

P1

P3

P2

F
K

E
B

FIG. 7

A
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8.4.- HOOFDBEDIENINGSPANEEL

C
D.
E.
F.
G.
H.
J.
K.

L.

Activering van tandheelkundige operatielamp (AAN / UIT).
Water in het glas en in de spuwkom. Getimed, 2-12 seconden. Als de spuwkom en het glas
geconfigureerd zijn om gelijktijdig te werken, zijn ze beide operationeel. Ze kunnen ook
onafhankelijk worden geconfigureerd (alleen het glas).
Continue druk: zet de rugleuning handmatig omhoog.
Korte druk op de toets: automatische beweging naar geheugenvrije positie 2.
Continu indrukken: de rugleuning handmatig neerlaten.
Korte druk op de toets: automatische beweging naar geheugenvrije positie 3.
Keer terug naar spuwkom. De eerste druk verplaatst de rugleuning naar de spuwkom.
Bij een tweede druk keert de rugleuning terug naar de oorspronkelijke positie.
Activering van de hulpschakelaarfunctie (potentiaalvrij contact).
Mogelijkheid om het te configureren als een schakelaar of als een knop.
Spittoon water. Getimed, max. 3 min. Het kan worden uitgeschakeld met dezelfde functie.
Gele LED die omkering van de draairichting van de elektrische micromotor aangeeft.
Continue druk: handmatige lift van de stoel.
Korte druk op de toets: automatische beweging naar geheugenvrije positie1
Sleutel voor het vastleggen van vrije geheugenposities (1,2,3) voor stoelbewegingen.
Voer eerder een terugkeer naar nul uit. Plaats de stoel met behulp van de handmatige
functietoetsen in de gewenste positie. Houd de “Enter” -toets (“K”) ingedrukt en druk op een
van de drie posities (1, 2 of 3), wacht tot u de “piep” OK hoort om te bevestigen. Laat de toets
“Enter” (“K”) los.
Continue druk: handmatig neerlaten van de stoel.
Korte druk op de toets: automatische terugkeer naar nulpositie..

A

F

B
C

G

D

H
J

E

K
L
Fig. 7

FIG. 8

A.
B.
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8.5.- Waterkast
De waterkast kan tot 70° opendraaien, wat de ergonomie van het dagelijkse werk vergemakkelijkt. Het
bovenste gedeelte heeft een steun voor het glas (A) en de porceleinen spuwkom (B) (fig. 8).

A

70°

B

C
D

E

F

Fig. 8

FIG. 9

Fig. 9

Om spatten en het doorlaten van vaste stoffen te voorkomen, is de kom voorzien van een filter (E) en een
deksel (F), beide in de komafvoer (fig. 9).

Het voorpaneel (C) ondersteunt de canulefilter, (D) is de zijdeur van de watergroep (afb.10).
Om toegang te krijgen tot het interieur, moet u voorzichtig (“1”) in de bovenhoek (K), en het voorpaneel
zal vanzelf openen (“2”). Pas op dat u deze niet meer dan 90 ° opent.
Fig. 10

K

1

FIG. 10

2
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U kunt de porceleinen spuwkom gemakkelijk verwijderen door de stappen in fig. 11 te volgen. Voor de
kraan dient u de stappen in fig.12 te volgen.
Verwijder eerst de kraan. (fig.12). Trek eerst de kraan (G) naar boven (“1”), verwijder vervolgens de
bekerhouder (H) (“2”), op deze manier heeft u toegang tot het kraantje (J) en verwijder deze (“3”) .
Om de porseleinen spuwkom te verwijderen (fig. 12), draait u de kom (B) 180 ° (“1”) en trekt u deze naar
boven (“2”).
70°

A

B



G
H



C

FIG. 9

D



J

Fig. 11
Fig. 12

En su interior cuenta con dos llaves de paso para regular el agua del vaso (L) y de la taza (M)(fig. 13).

L

M

Fig. 13
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8.6.- Assistentenelement (chirurgische aspiratie, instrumenten, extra toetsenbord)

Het assistent-element is gemonteerd op een arm met een groot bewegingsvermogen om de gewenste
positie te vergemakkelijken. Het assistent-element heeft een extra toetsenbord (A), een gemiddelde
en grote capaciteit aspiratie (B en C) en, als optionele instrumenten, een 3F-spuit (altijd geplaatst in
positie E), en een polymerisatielamp of intra-orale camera (pos. D).
De veiligheid van het assistent-element is verbonden met het pedaal en blokkeert elke automatische
of handmatige beweging, waardoor een lichte verbuiging (F) van de armsteun wordt vermeden. Deze
beveiliging is vooral handig om onopzettelijke botsingen met meubels, krukken, enz. Te voorkomen.
Fig. 14

H
G

FIG. 15

A

Fig. 15

FIG. 17

F

FIG. 16

135°

B C DAfb.E 15:

De zuigbuiscollectoren (volgens
tekening) bevatten twee filters (volgens
tekening) die het gebruik van tabletten mogelijk
maken om schuim te vermijden. Het wordt
aanbevolen om na elk gebruik een glas schoon
water af te zuigen en aan het eind van de dag het
filter schoon te maken. Gebruik altijd producten
aanbevolen door de fabrikant.
Afb.
16:
Canules
en
canulehouders
zijn steriliseerbaar, ze kunnen worden
geautoclaveerd.
Als
er
geen
continu
afzuigsysteem beschikbaar is, moet u een tijdje
Fig. 16 de tijd nemen om het scheidingssysteem te
legen.

CHIRURGISCHE AFZUIGING
Afhankelijk van het type geïnstalleerde amalgaamscheiding (Cattani, Metasys, Dürr), beveelt elke
fabrikant zijn producten en methoden aan die bij deze handleiding zijn gevoegd voor het desinfecteren
van canules. Het sterilisatieproces van canules en canulehouders is voor iedereen hetzelfde.
Zowel de canulehouders als de buizen kunnen in de autoclaaf worden ingebracht. Het gebruik van
desinfecterende antischuimtabletten wordt aanbevolen, die een nacht moet worden bewaard. Smeer
bovendien elke 15 dagen de buitenste buizen en de lipjes van de uiteinden met Lubri-Jet-product,
droog zodat het niet overdreven is.

3-F SPUIT
Het tweede instrument van de canulehouder is de 3F-spuit (3 functies): lucht, water, spray. Het is een
volledig autonoom instrument, het is niet afhankelijk van het pedaal. Zie bijlage..
16
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8.7.- Assistententoetsenbord.
Het assistent- (of extra-) toetsenbord bevindt zich in de assistent-element (fig.17).

A
B

C

D
E
F
G

FIG. 18

Fig. 17

A. Water in het glas en water voor de spuwkom. Getimed, 2s-12s.
Mogelijkheid om spuwkom en beker te configureren voor gezamenlijk of onafhankelijk gebruik.
B. Aanhoudend drukken: Brengt de stoel handmatig omhoog.
Eenmaal kort drukken: automatische beweging -> geheugen positie 1.
C. Aanhoudend drukken: Brengt de stoel handmatig omlaag.
Eenmaal kort drukken: automatische beweging -> terug naar nul positie.
D. Spittoon water. Getimed, 10s-180s. Het kan worden uitgeschakeld door op dezelfde functie te
drukken.
E. Aanhoudend drukken: Brengt de rugleuning handmatig omhoog..
Eenmaal kort drukken: automatische beweging -> geheugen positie 2.
F. Aanhoudend drukken: Brengt de rugleuning handmatig omlaag
Eenmaal kort drukken: automatische beweging -> geheugen positie 3.
G. Keer terug naar Spittoon. Bij de eerste druk beweegt de rugleuning naar de spuwkom.
Bij een tweede druk keert de rugleuning terug naar de oorspronkelijke positie..
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8.8.- Hoofdsteun
Door deze hoofdsteun kan dankzij het articulatiemechanisme gemakkelijk de optimale positie van het
hoofd van de patiënt worden verkregen in verhouding tot de vereiste behandeling. Het is eenvoudig
over de gehele lengte verstelbaar, zoals weergegeven in fig.18.
Werking:
- De lengteverstelling is eenvoudig te monteren. Het stuk is intern opgesloten met behoud van de
positie.
- Door deel “A” te draaien is het mogelijk om de gewenste hoek te verkrijgen. Zodra de optimale
positionering van het hoofd van de patiënt is bereikt, vergrendelt u het mechanisme door de
draaiknop “A” met de klok mee te draaien.
De bekleding van de hoofdsteun kan eenvoudig worden vervangen, simpelweg door deze van de
steun te verwijderen. Dit zorgt voor gemakkelijk onderhoud..

170mm

A

Fig. 18

8.9.- Optionele armleuning
Om de armleuning (B) te draaien, moet u deze in een opwaartse beweging naar boven trekken (maar
wel in de behuizing houden) totdat het draaimechanisme wordt ontgrendeld. Daarna kan u het
draaien totdat het zijn limietstop bereikt (eindschakelaar), waar het weer opnieuw zal vergrendelen.
Om de armleuning weer in de uitgangspositie te brengen, volstaat het om hem weer omhoog te
trekken en naar binnen terug te draaien, totdat hij automatisch vergrendelt. (Fig. 19).
De standaard armleuning (A) zit bij de stoel inbegrepen. De tweede armleuning (B) is optioneel.

A
B
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9.- VEILIGHEDEN EN BEWEGINGSSTOPS
- De tandartsstoel is voorzien van een eindschakelaar in de uiterste posities voor de zitting en
rugleuning, wat zorgt voor correct manoeuvreren en positioneren.
- Controle van motoroverbelasting door geïntegreerde thermische beveiligingen. In het geval van
oververhitting, wacht dan 15 minuten tot afkoeling.
- De veiligheid van de rugleuning is dat door een druk ertegen, of de botsing met een obstakel bij
het automatisch of handmatig neerlaten, alle bewegingen van de stoel (zitting en rugleuning)
stoppen, waarvoor deze enkele centimeters omhoog gaat.
- De veiligheid van het onderstel is dat door een druk daartegen, of een botsing met een obstakel bij
het automatisch of handmatig neerlaten, alle bewegingen van de stoel (zitting en rugleuning)
stoppen door deze eerst enkele centimeters omhoog te brengen.
- De veiligheid van het assistentenelement is zo dat een druk tegen de arm, of de botsing tegen
een obstakel bij het maken van de automatische of handmatige afdaling, het stoppen van alle
bewegingen van de stoel (zitting en rugleuning) veroorzaakt.
- De veiligheid van het pedaal is zo dat alle bewegingen van de stoel (zitting en rugleuning) geblokkeert
worden wanneer de hendel wordt geactiveerd om veilig te kunnen werken in de mondholte van
de patiënt. Als de stoel in beweging is, kan deze ook worden gestopt door de pedaalhendel te
activeren (“B”, figuur 5).
- Veiligheid op het pedaal. Automatische bewegingen zijn niet toegestaan, waardoor onbedoelde
activaties worden vermeden vanwege de gevoeligheid van de driedimensionale bewegingsknop.
- Veiligheid in de toetsenborden (tandarts- en assistentenelement) en pedaal: als de stoel een
geheugenbeweging maakt, stopt het apparaat bij het indrukken van een bewegingstoets.

10.- REINIGING EN STERILISATIE
Het is van het grootste belang om neutrale producten te gebruiken voor het reinigen van uw
tandheelkundige apparatuur. Hoog chemische reinigingsmiddelen kunnen kunststof onderdelen of
bekleding beschadigen. Zorg ervoor dat u bij het reinigen de apparatuur niet te nat maakt, omdat er
elektronische componenten in zitten. Verschillende specialisten in de mondhygiënesector bieden een
breed scala aan reinigingsproducten om optimale resultaten te behalen.
ANCAR voert vóór verzending systematisch een grondige reiniging van zijn apparatuur uit met het
ECO-JET1 Spray-desinfectiemiddel van Magnolia (Grupo Cattani).
Zie voor het reinigen en desinfecteren van de verschillende onderdelen van de apparatuur:
- Sectie “Assistent-element”.
- Bijlage 2, “Kit afzuigkleppen VS300 (Dürr Dental)”
- Bijlage 3, “TYP1 afzuigsysteem (Metasys)”.
- Bijlage 4, “ECO-afzuigsysteem (Metasys)”.
- Bijlage 6, “CAS1 gecombineerde scheider (Dürr Dental)”.
- Bijlage 9, “H1 Hygiene System (Metasys)”.
- Bijlage 10, “Spuit Minilight (Luzzani)”.
- Bijlage 12, “Reiniging en desinfectie van andere delen van de apparatuur”.

STERILISATIE EN AUTOCLAAF.
135°

De sterilisatie van de draagbare apparaten moet worden gedaan in een autoclaaf en
bij een gemiddelde temperatuur van 135 ° C, maar voor de juiste praktijk raden we aan
de instructies van de fabrikant van het instrument op te volgen.
Afzuiging en houders en slangen kunnen ook worden gesteriliseerd. Raadpleeg de
sectie “Assistent-element”.
We herinneren u eraan dat correct onderhoud en gebruik van de apparatuur de
levensduur ervan zal verlengen.
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11.- TECHNISCHE GEGEVENS
Voltage
Frecuentie
Luchtdruk
Waterdruk
Kracht
Type elektrische beveiliging
Operatietype
Maximale belasting (patiënt)
Maximale belasting instrumentenblad
Electrische micromotor
Licht instrumenten
Scaler
Polymerisatielamp
3F spuit
6F spuit (optioneel)
Operatielamp (hangt af van het model)
Operatielamp (lichtintensiteit)
Operatielamp (lichtstraal)
Eenheidsklasse 93/42 / EEG
Type isolatie
Netto / bruto gewicht van de eenheid
Type tandheelkundige unit
Type installatie
Hoofdzekering
Bewegingsschema Zekering, 24V ac-lijn
Primaire transformatiezekering, 9015093 PCB
24V ac lijnbeveiliging (geel / geel)
Beveiligingslijn 17V AC (rood / rood)
Hulpuitgangen 24V ac
Hulpuitgang 24V ac
Zuigaansluiting
Extra aansluiting
Belangrijkste magneetventielen

20

230V
50 Hz
5 Bar
2,8 Bar
900 W
I
Periodiek
160 Kg.
2 Kg.
24V dc / 65 W
lampen 3v – 7v / 2.5 W
24Vac / 35 W.
24Vac / 150 W.
-24Vac / 150 W.
17Vac / interval van 9 tot 95 VA.
Waarden van 3.000 tot 50.000 lux
140 x 70 a 180 x 90 cm
Klasse IIa
Type B
240 kg. / 310 kg.
Electro-pneumatiek
Permanent
T 6.3A / 250V
T 32 mA / 250V
T 2A / 250V
Polyswitch RUE600
Polyswitch RUE600 + RUE185
4 x waterkast
1 x aansluitdoos
500W / 230V. Relé 20A/250V
Vrij contactvermogen 250V / 5A
24 V dc
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Op verzoek kan de waterkast worden geleverd met een zwaartekracht- of continu zuigafvoersysteem
en met een amalgaamafscheider voor natte of droge systemen. Zie de bijlagen van deze handleiding
om de specifieke instructies van elke fabrikant te volgen.
Zoals getoond in Fig. 10, wanneer de deur wordt geopend door op het bovenste uiteinde te drukken,
zijn alle elementen in de waterkast toegankelijk.

BIJLAGE 1. REINIGING EN DESINFECTIE VAN HET CATTANI-GLAS,
DE CANULES EN DE BEKER
Voordat u de deur van de waterkast opent of de beker verwijdert, koppelt u de
tandheelkundige eenheid met de hoofdschakelaar los van het stopcontact. Draag
geschikte handschoenen.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Glas, eenmaal aan het eind van de dag.
Om de kom (E) te verwijderen, zet u de schakelaar (A) uit en verwijdert u de twee
elleboogconnectoren (C) van de aanzuigbuizen. Om de afdekking (B) te verwijderen, tilt u de
bevestigingen (D) op en trekt u er lichtjes aan en trekt u de beker (E) omhoog om deze los te
maken van de steun (F). U kan dit ook schoonmaken. Plaats het glas terug volgens de instructies
in omgekeerde volgorde. Gebruik Puli-Jet (Cattani) en water.
Cannula Circuit, ‘s middags en’ s avonds.
Reiniging en desinfectie: gebruik Cattani Pulijet. Concentratie: 50 cl per liter water. Voer het water
door elke canule.
Externe oppervlakken van canules, na elke behandeling
Ontsmettingsmiddel: Eco-Jet Cattani.
Spoel de beker na elke behandeling met water.
Canulefilter: antischuimdesinfectiemiddel
Gebruik tabletten tegen slechte geuren voor het canulefilter.
Aandacht:
Reinig niet met schuimconcentraten. Gebruik geen natriumhypochloriet.



C

C
B



A
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E


F

Fig. 20
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BIJLAGE 2. KIT AFZUIGKLEPPEN VS300 (DÜRR DENTAL).
ONDERHOUD VAN HET VACUÜMSYSTEEM IN COMBINATIE MET DE
SPUWKOMKLEP
Voordat u de deur van de waterkast opent of de beker verwijdert, koppelt u de
tandheelkundige eenheid met de hoofdschakelaar los van het stopcontact. Draag
geschikte handschoenen.
De afvoer / zuiggroep (B) heeft een filter (C) dat onderhoud nodig heeft. Zoals de afbeelding laat zien,
draait u het stuk (“1”) en strekt u het voorzichtig (“2”) naar één toe en tilt u het vervolgens op.
Binnenin bevindt zich een schakelkast met een resetknop (A).
Raadpleeg de originele instructiehandleiding van de fabrikant die bij de tandheelkundige unit is
geleverd voordat u onderhoud, reiniging of desinfectie uitvoert voor gebruik of bij twijfel. Gebruik
altijd de door de fabrikant aanbevolen hygiëne- en desinfectieproducten.

B

C


A



Fig. 21
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BIJLAGE 3. TYP1-AFZUIGSYSTEEM (METASYS))
Koppel de tandheelkundige unit los van het stopcontact met behulp van de
hoofdschakelaar voordat u de deur van de waterkast opent of de beker verwijdert.
Het filter (A) heeft onderhoud nodig: draai het onderdeel (“2.1”) en trek het vervolgens uit (“2.2”).
Om toegang te krijgen tot het scheidings- en bezinkselelement (C) is het nodig om de sluitflens (B)
naar boven te draaien (“1.1”) om deze te verwijderen door deze naar voren te trekken (“1.2”).
Het bedieningstoetsenbord is naar buiten toe toegankelijk aan de zijkant van de waterkast.
•
Controle-LED (D): klaar voor service. Groen lampje aan: er is een netwerkverbinding.
•
Controlelampje (F): storing centrifuge. Knipperend rood licht: storing! Schakel de
hoofdschakelaar
uit en schakel deze na een korte pauze weer in.
•
Controle LED (E): indicator van het vulpeil van de container (C). Helder geel licht met de zoemer
die kan worden gestopt door de reset-toets (G). Geeft aan dat de vulcontainer voor 95% gevuld
is. Het is raadzaam om de container te vervangen.
•
Als het lampje (E) heldergeel blijft en het niet mogelijk is om de zoemer los te koppelen, geeft
dit aan dat de opvangbak 100% vol is. het is noodzakelijk om de container te vervangen. Het is
onmogelijk om door te werken. De zuigklep is geblokkeerd.
•
Reset-toets - alarm (G).
Raadpleeg de originele instructiehandleiding van de fabrikant die bij de tandheelkundige unit
is geleverd voordat u onderhoud, reiniging of desinfectie uitvoert, om de werking te kennen of in
geval van twijfel. Gebruik altijd hygiënische en desinfectieproducten die door de fabrikant worden
aanbevolen.
De volle container verwijderen:
Draag beschermende handschoenen. Vermijd contact met de inhoud van de container.
Om technische en hygiënische redenen is de opvangbak bedoeld voor eenmalig gebruik..

A
2.1

1.1

2.2

FIG. 28

1.2

D

E

F

G

B
C
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BIJLAGE 4. ECO-ASPIRATIESYSTEEM (METASYS)
Koppel de tandheelkundige unit los van het stopcontact met de hoofdschakelaar voordat
u de deur van de waterkast opent of de beker verwijdert.





A
B

Het is een eenzits automatische lucht / waterscheider met geïntegreerde opvangbak voor zware
deeltjes.
Om bij het scheidings- en bezinkselement (B) te komen, draait u de flens omhoog (“1”).
slot (A) om het naar voren te verwijderen (“2”).

Raadpleeg de originele instructiehandleiding van de fabrikant die bij de tandheelkundige unit wordt
geleverd voordat u onderhoud, reiniging of desinfectie uitvoert, om de werking te kennen of in geval
van twijfel. Gebruik altijd de door de fabrikant aanbevolen hygiëne- en desinfectieproducten.
De volle container verwijderen
Draag beschermende handschoenen. Vermijd contact met de inhoud van de container.
Om technische en hygiënische redenen is de opvangbak alleen bedoeld voor eenmalig
gebruio.
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BIJLAGE 5. KIT SELF WATER SYSTEM
Toegang tot de fles (met een capaciteit van 1 liter) via de buitenkant van de watergroep, door het
deksel (A) naar buiten te trekken, volgens (“1”).
Het is een onafhankelijk stromend watersysteem; de luchtregelaar is normaal verzegeld.
Om met water te vullen, moet u de fles (C) losschroeven (“2”) en naar beneden trekken (“3”). Intern is
er een veiligheidsdrukschakelaar die automatisch wordt geactiveerd.
Plaats de fles (C) voorzichtig terug en wees voorzichtig met de binnenband (B)..

A



B
C

Fig. 22




Belangrijke aanbevelingen
Als u het Self Water System gedurende een lange periode, weekenden, vakanties, enz. niet gaat
gebruiken, wordt het aanbevolen om de vloeistofleidingen van de instrumenten en ook van
de injectiespuit te ontluchten en door te spoelen. Dit helpt om stagnatie van vloeistoffen in de
waterleidingen te voorkomen..
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ANNEX 6 GECOMBINEERDE SEPARATOR CAS 1 (DÜRR DENTAL)
Het bedieningspaneel bevindt zich aan de binnenkant (A).
Het wordt aanbevolen om de tank (B) te reinigen. Om het eruit te halen, schroeft u los (“1”), maar
voordat u het verwijdert (“2”), moet u er rekening mee houden dat er een stuk is dat het niveau van de
aanwezige amalgaamelementen meet en eronder uitsteekt.

A
B
Fig. 23





BIJLAGE 7. CS 1 SCHEIDER (DÜRR DENTAAL)
Systeem ontworpen voor gebruik in droge afzuigsystemen. Het houdt geen enkel element vast, alle
aangezogen vloeistof wordt door een geïntegreerde pomp geleid die in de afvoer terechtkomt.
Het pompsamenstel (A) werkt door het effect van de aanzuiging van de compressor die wordt
geactiveerd wanneer de canule wordt uitgerekt. Hierdoor wordt de afsluiter (B) geopend. De spoelunit
(C) zorgt voor aanzuiging van de unit met een permanente toevoer van vers water, waardoor het
apparaat niet werkt in droge omstandigheden.

Fig. 24

C

A
B
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BIJLAGE 8. WATERREINIGING: WEK (METASYS)
In het mengsysteem vindt u de productzak (B); hier is de aankomst van het water ontworpen in
overeenstemming met een vrije valstroomafstand, waardoor de scheiding tussen de WEK en het
systeem en de watervoorziening van het netwerk, waardoor naleving van de voorschriften wordt
gegarandeerd DVGW. Het is onmogelijk dat niet-verontreinigd water of water dat chemicaliën bevat,
terug kan naar het elektriciteitsnet.
De bediening van de unit is toegankelijk door de deur te openen. Indicatielampje C: klaar om te
werken (groen), E: storing (rood), D: desinfectie-indicator (geel). Alarmtoets - RESET (Alarm - Reset) F..

A





B
C

D
Fig. 25

E

F

VERVANGING VAN DE TAS MET GREEN CLEAN WEK
Zodra de inhoud leeg is, gaan de groene en gele indicatielampjes branden en is het geluidssignaal
te horen. In het geval dat de tas niet onmiddellijk kan worden vervangen, moet u op de RESETtoets drukken om het continue signaal te deactiveren. Het dagelijkse werk van de dokter wordt niet
onderbroken. In ieder geval en periodiek zal een kort geluidssignaal blijven waarschuwen. Verwijder
de zak (“1”) door voorzichtig aan de houder te trekken. Verwijder vervolgens de dop (A) naar boven
(“2”), de buis waarin deze is bevestigd, wordt bij de tas geleverd. En al dit verwijderbare deel (dop en
buis) wordt samen met de nieuwe tas opnieuw gebruikt.
Na het verwijderen van de schroefsluiting uit de nieuwe zak met chemisch product, moet de buis
opnieuw worden geplaatst en de sluiting onder druk worden bevestigd.
De tanktas moet onmiddellijk in de apparatuur worden geïnstalleerd, waarbij ervoor moet worden
gezorgd dat de buis op de aansluiting voor het chemische product is bevestigd.

AANVULLENDE PROGRAMMA’S
Automatisch legen: Om het apparaat dat in gebruik is leeg te maken, drukt u gedurende 8 seconden
op de RESET-toets (F) (het indicatielampje C knippert) totdat u de tweede akoestische pieptoon hoort.
Het indicatielampje C gaat langzaam knipperen. Voorraadreservoirs en reservoirs onder druk zijn leeg
als er geen water uit het instrument en / of de spoelvuller komt. Het WEK-systeem kan opnieuw of
opnieuw worden gestopt om normaal te werken door 8 seconden op de RESET-toets (F) te drukken.
Intensieve decontaminatie: Om de concentratie van het chemische product te verhogen, drukt u
gedurende 4 seconden op de RESET-toets (LED C knippert) tot de eerste hoorbare pieptoon. Tijdens dit
proces blijft het waarschuwingslampje C branden en knippert de waarschuwings-led D. Na intensieve
ontsmetting gaat het controlelampje D uit en blijft er een kort trilsignaal over - het WEK-systeem werkt
weer normaal.
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ANEXO 9. SISTEMA DE HIGIENE H1 (METASYS)
Gebruik geen aanvullend reinigings- of desinfectieproduct voor de afzuiginstallatie in
behandelingsruimtes waar een H1 hygiënesysteem is geïnstalleerd, aangezien er een
risico bestaat op negatieve chemische interacties als gevolg van de combinatie van
verschillende chemische producten

CONTROLE TOETSENBORD
Het bedieningstoetsenbord is van buitenaf toegankelijk aan de zijkant van de waterkast.
Controlelampje (D): storing. Knipperend rood signaal en een herhalende pieptoon klinken tot 5
keer voor elke keer dat de zuigslangen omhoog worden gebracht. Hygiënesysteem defect, maar
aspiratie beschikbaar: neem contact op met een technicus.
Fig. 26
Controlelampje (E): melding tank leeg. Geel signaal en 1 enkele pieptoon elke keer dat de
aanzuigslangen worden opgetild: vervang patroon A.
Controlelampje (D): programmawerking. Wanneer groen: klaar om te werken. Groen signaal
knippert langzaam: werking van het eerste wasprogramma. Groen signaal knippert snel: werking
van het speciale wasprogramma.
Tecal om het speciale wasprogramma (G) te starten: Activering door op de toets “Push” te
drukken.”.

A



B1 ;C2
E
D



F
G

Fig. 26

ONDERHOUD
Dagelijkse reiniging van het filterrooster: Trek de komclip (B) naar beneden (“1”). Verwijder horizontaal
(“2”) de filterkom (C). Verwijder het filterrooster naar boven toe (het filter moet in omgekeerde
volgorde teruggeplaatst worden).
Giet de amalgaamresten in de daarvoor bestemde container.
We raden aan om het filterscherm elke 2 tot 3 maanden te vervangen.
Controleer of de zuigkracht afneemt of het filterrooster geperforeerd is.
Vergeet na het steriliseren niet de voegen in te vetten met vaseline!
Cartridge vervangen (A): Zodra het gele indicatielampje (E) op het bedieningspaneel knippert en u
een pieptoon hoort, vervangt u de tank als de tank leeg is.
Schakel de hoofdschakelaar van het apparaat uit. Rust gewoon op de voorkant van de cartridge om de
vergrendeling te openen en de cartridge in de vervangende positie te plaatsen. U kunt de cartridge
vervolgens horizontaal uit de computer verwijderen.
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AUTOMATISCH REINIGINGSPROGRAMMA
Eerste wasbeurt
Duur ongeveer 2 minuten. Het controlelampje F knippert langzaam.
Opstarten: elke keer gebruiken we de algemene schakelaar van de behandelunit.
Functie: voorbereidende werkzaamheden voor vervolgbehandelingen uitgaande van een hogere
dosering desinfectiemiddelen.
Permanente wascyclus
Het controlelampje F brandt permanent.
Duur: vanaf het moment dat ze worden opgetild totdat de zuigslangen weer op hun plaats zitten.
Opstarten: tenminste een zuigslang optillen.
Functie: Voorkom de vorming van afzettingen door wassen, desinfecteren en schuimen van het
afzuigsysteem door een periodieke dosering van chemische producten.
Speciaal wasprogramma
Het controlelampje F knippert snel. Duur: ongeveer 5 minuten.
Opstarten: druk op de toets “Speciaal wasprogramma”.
Functie: Als het afzuigsysteem grondig moet worden gereinigd en gedesinfecteerd na langdurig
gebruik van de afzuiging. We raden aan om het programma minstens één keer per dag te gebruiken
en na langdurig gebruik van de afzuiging.

BIJLAGE 10. MINILIGHT-SPUIT (LUZZANI)
ALGEMEENHEDEN
De minilight-spuit is een instrument voor uitsluitend tandheelkundig gebruik, gemaakt met als doel
lucht en water toe te voeren (alleen of in combinatie, bij kamertemperatuur of op lichaamstemperatuur)
om het operatiegebied constant schoon en droog te houden.

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN
De minilight-spuit is ontworpen met de modernste ergonomische concepten om gebruik, onmiddellijke
reiniging en sterilisatie te vergemakkelijken. Zowel de punt als het handvat kunnen eenvoudig worden
verwijderd voor perfecte desinfectie en sterilisatie in de autoclaaf op 135 ° C. Daarom zijn handgrepen
verkrijgbaar in verschillende vormen en kleuren volgens de behoeften van de tandarts: gebogen of
recht. Bovendien is het mogelijk om het water en de lucht op lichaamstemperatuur te verwarmen,
waardoor ongemak voor de patiënt door het inbrengen van lucht en water op kamertemperatuur
wordt vermeden.

MODELLEN
De modellen verschillen afhankelijk van het aantal beschikbare functies:
- 3F water / lucht / koude spray
- 5F koud water / koude en warme lucht / koude en warme spray
- 6F water / lucht / warme en koude spray
- A alleen lucht of alleen water
- L met licht
La versión de la jeringa minilight está señalada en la parte posterior. En cualquier versión se puede
montar, indiferentemente, diferentes empuñaduras: curva en tecnopolímero, recta en acero inox.

CE MERK
Alle producten zijn CE-gemarkeerd.
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FABRICAGEPARTIJ
Elk product wordt geïdentificeerd door een intern nummer aan het einde, een nummer dat de
productiebatch exact identificeert. Via dit nummer is het mogelijk om de bouwperiode te vinden,
relatief ten opzichte van de stuurkaart.

GARANTIE
Het product wordt door ons bedrijf gegarandeerd tot 12 maanden na levering. Elke vorm van
ongeoorloofde wijziging of manipulatie zal de garantie automatisch opschorten. Daarom is het bedrijf
niet verantwoordelijk voor schade aan mensen, dieren of dingen als gevolg van slecht gebruik. Voor enig
ongemak is de bevoegde rechtbank die van Milaan-Italië.

TECHNISCHE KENMERKEN
Type B, isolatieklasse II, onderbroken werking: 10 seconden AAN, 20 seconden UIT.
CONCEPT

6F

5F

3F

VOEDINGSSPANNING

VCA

24

24

***

ELEKTRISCH VERBRUIK

A

4,3

0,7

***

MAX ELEKTRISCH VERMOGEN

W

103

0,7

***

MAX WATERDRUK

BAR

2,5

2,5

2,5

MAX LUCHTDRUK

BAR

4,5

4,5

4,5

MAX LUCHTSTROOM

Nl/min

10

10

10

MAX WATERSTROOM

Cc/min

110

110

110

INSTALATIE
Alleen een door Antoni Carles geautoriseerde technicus kan de installatie verrichten.

NORMAAL GEBRUIK

- Om koud water in het operatiegebied te brengen, drukt u eenvoudig op de linkerknop op het
handvat.
- Om koude lucht in het operatiegebied te brengen, drukt u eenvoudig op de rechterknop op het
handvat.
- Om water en koude lucht gecombineerd (spray) te introduceren, volstaat het om de twee knoppen
op het handvat tegelijkertijd in te drukken.
- Om warm water in het bedieningsveld te brengen, draait u de schakelaar aan de onderkant van de
hendel naar rechts (de groene indicator licht op) en drukt u op de linkerknop op de hendel (alleen
6F- of L-versie).
- Om hete lucht in het operatieveld te brengen, draait u de schakelaar aan de onderkant van de
handgreep naar rechts en drukt u op de rechterknop op de handgreep (alleen 6F- of L-versie).
- Om gecombineerd water en hete lucht (spray) in het bedieningsveld te brengen, draait u de
schakelaar aan de onderkant van de handgreep met de klok mee en drukt u tegelijkertijd op de
twee knoppen op de handgreep (alleen versie 5F, 6F of L) .
Opmerking: de schakelaar wordt gebruikt om te kiezen tussen de warme en koude functies. Effectieve
verwarming van water of lucht vindt plaats op het moment van gebruik. Om deze reden is het mogelijk
om de schakelaar altijd in de “aan” -stand te laten staan, zonder problemen of gevaar te veroorzaken..
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REINIGING OF STERILISATIE
Na elke ingreep en om maximale hygiëne te garanderen, kan de spuit worden
gereinigd en gesteriliseerd. Hiervoor is het noodzakelijk om de volgende fasen
te volgen:
- Haal de punt eruit (door de aansluiting van de punt los te schroeven) en / of de
volledige hendel (door op de knop aan de onderkant ervan te drukken en
omhoog te drukken).
- Reinig met een doek en verwijder eventuele vlekken.
- Zet 20 minuten in de autoclaaf met stoom op 135 ° C.

ONDERHOUD
Het is niet voorzien, noch is het nodig, enig soort specifiek onderhoud van het apparaat, maar de
normale reiniging en sterilisatie beschreven in het vorige punt. Alle smeringshandelingen moeten
worden vermeden, aangezien dit onherstelbare schade aan de spuit kan veroorzaken.

OPPERVLAKKEN EN COMPONENTEN
Het product bevat geen gevaarlijke of giftige schadelijke componenten en komt tijdens de
fabricagecyclus ook niet in aanraking met dit soort producten.
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BIJLAGE 11. REINIGING EN DESINFECTIE VAN ANDERE DELEN VAN
DE APPARATUUR
Reiniging en desinfectie
Voer de handelingen uit terwijl de apparatuur niet op het netwerk is aangesloten.
De apparatuur niet met water overstromen of nat maken.
Gebruik nooit huishoudelijke wasmiddelen of schuimconcentraten voor desinfectie.
Bekleding reinigen
Maak regelmatig schoon met een zeepoplossing.
Reiniging van polyurethaan (bodemafdekking unit, gestoffeerde ondersteuning, afdekkingen
hefsysteem)
De polyurethaan onderdelen moeten worden gereinigd met een in water en zeep gedrenkte doek.
Gebruik geen sterke oplosmiddelen, wasmiddelen en schuurmiddelen om hardnekkige vlekken te
verwijderen.
Maak regelmatig schoon.
Desinfectie en reiniging van externe metalen onderdelen (behalve instrumenten))
Gebruik elk bereid product met antimicrobiële fungicide, sporicide, virusdodende activiteit die
geschikt is voor de medische sector.
Reiniging en desinfectie van kolomarm en lamp
Desinfectie door sproeien. Spuit niet op hete oppervlakken.
Wacht in het geval van de tandartslamp tot het hoofd is afgekoeld.
Gebruik voor deze onderdelen regelmatig een minimaal desinfectiemiddel met antimicrobiële en
fungicide werking.
Gebruik alleen een met water bevochtigde doek om de lamp, de voorkant en de handgrepen schoon
te maken. Maak de reflectieschaal schoon met een droge doek..
Raadpleeg de instructies van de fabrikant.
Reinigen en desinfecteren van de spittoonbeker
Gebruik de ontsmettingsmiddelen die zijn voorgeschreven door Cattani of Metasys. Zie bijlagen I en II.
Reiniging en desinfectie van de waterbak
Periodiek reinigen en ontsmetten: gebruik een ontsmettingsmiddel met antimicrobiële,
schimmeldodende, virusdodende en sporicide werking.
Reiniging en desinfectie van de instrumententray, hulpstukken en slangen.
Reiniging en desinfectie: gebruik na elke behandeling een desinfecterend middel met antimicrobiële,
schimmelwerende, virusdodende en sporicide werking.
ANCAR raadt het gebruik van de BODE X-WIPES hervulbare dispenser voor vochtige doekjes aan voor
professioneel wassen en desinfecteren. Geschikt voor alle BODE-oppervlaktedesinfectiemiddelen in
concentraties die in 1 uur of minder werken.
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BIJLAGE 12. OPTIONELE ELEMENTEN
EXTRA LUCHT- EN WATERUITGANGEN / USB-INGANG
Het is gedefinieerd als optioneel in de watereenheid om een snelle afvoer voor water (C) en lucht (D)
te hebben, ook als een USB-ingang (A) voor point-to-point communicatie, het andere uiteinde hiervan
gaat door de tandheelkundige unit . (B) is de verzamelaar voor de canule-aspiratiebuizen, waarnaar al
wordt verwezen in sectie. 8.6.
Fig. 28

A
B

C
FIG. 22

HULPVOEDINGSUITGANG

D

Naast de algemene AAN / UIT-schakelaar, kunt u een extra uitgang van 230V ac / 50W (A) toevoegen.

Fig. 29

A
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BIJLAGE 13. VEILIGHEIDSOBSERVATIES
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN
Raadpleeg alle benodigde handleidingen. Bewaar alle handleidingen - tandheelkundige unit,
stoel, instrumenten, lamp en aanvullende sets - op een veilige plaats voor toekomstig overleg.
Raadpleeg alle bijlagen van deze handleiding voordat u de unit start.
Eerste inbedrijfstelling: voer een reinigingsprotocol uit voor de waterwegen door een oplossing
van water en desinfectiemiddel door alle waterleidingen van de instrumenten en de waterbak
te laten gaan.
Koppel het apparaat aan het einde van de werkdag los van het lichtnet met de hoofdschakelaar.
Als de apparatuur een seizoen lang niet gebruikt moet worden, sluit dan de hoofdwater- en
luchtkranen en ontkoppel van het elektriciteitsnet.
Als uw apparatuur is uitgerust met een amalgaamafscheidingssysteem, gooi de verzameltank
dan niet weg als deze vol is, of leeg de tank niet in het afval of in de afvoer voor hergebruik.
Neem contact op met de delegatie van de fabrikant van het scheidingssysteem of raadpleeg
onze verkoopafdeling. Zie bijlage II.
Vervang de zekeringen niet zelf. Neem contact op met de geautoriseerde technici van Antoni
Carles, S.A. via onze commerciële afdeling.
Huur een erkende onderhoudsdienst in. Het geeft meer veiligheid en een lange levensduur van
de apparatuur. Raadpleeg onze commerciële afdeling.
Controleer regelmatig of er geen water- of luchtlekken zijn bij de aansluitbasis van de
tandheelkundige unit en of de ruimte schoon, vrij van vocht, oxidatie of elektrolyse wordt
gehouden.
Gebruik het apparaat niet om meubels of andere materialen te ondersteunen. Leun niet op de
waterbak. Ga niet op de steun van de hydric box zitten. Hang niet aan de lamp. De apparatuur
mag alleen worden gebruikt door gekwalificeerd personeel.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAT BETREFT DE TANDARTSLAMP
Verplaats de lamp alleen met de handvatten. Verplaats het niet aan het hoofd zelf.
Zet geen markeringen op het beschermingsscherm.
Forceer de regelaar niet om te draaien aan het maximale en minimale vermogen.

ELEKTRISCHE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Het wordt aangeraden geen mobiele telefoons te gebruiken in de buurt van de tandheelkundige
unit. Houd u aan de normen van ziekenhuisgebouwen.
Als de lamp overbelast is, kan de thermische beveiliging die in de 24Vac-lijn is ingebouwd,
de werking blokkeren. Wacht 15 min. bij zijn herstel. Bel de technische dienst als de storing
aanhoudt.
Als de instrumentleiding en de watergroep overbelast zijn, kan de thermische beveiliging die
in de 24Vac-lijn is geïntegreerd de werking blokkeren. Wacht 15 min. bij zijn herstel. Bel de
technische dienst als de storing aanhoudt.
Als de stoel overbelast is, kan de geïntegreerde thermische beveiliging van een motor zijn
geactiveerd en kan een manoeuvre worden geblokkeerd. Wacht 15 min. bij zijn herstel. Neem
contact op met de geautoriseerde technische dienst als de storing aanhoudt.
Voeg geen extra sokkels of verlengstukken toe aan de hulpcontactdozen die beschikbaar zijn
op elektronische kaarten.

OPMERKINGEN OVER ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIES
Elektronische regelinstrumenten kunnen door mogelijke elektromagnetische interferentie
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schade toebrengen aan patiënten die hartstimulatoren en / of akoestische prothesen dragen.
Er bestaat een risico voor de patiënt als gevolg van het dichtbij gebruik van elektrochirurgie of
andere elektrische / elektronische apparaten die elektromagnetische of andere interferentie kunnen
veroorzaken en een abnormale werking van de groep kunnen veroorzaken. Het is raadzaam om de
tandheelkundige unit los te koppelen van de voeding voordat u deze apparaten gebruikt.
Risico op ingrijpen bij autonome apparaten (bijvoorbeeld motor voor implantaten). Schakel de stroom
naar de tandheelkundige apparatuur uit om mogelijke indirecte bewegingen te vermijden die worden
veroorzaakt door storingen en / of onbedoelde activering van de bewegingsbediening.
Deze apparatuur voldoet aan de EMC-norm (EN 60601-1-2: 2007 + AC: 2010).
a) Dit elektrisch-medische apparaat vereist speciale voorzorgsmaatregelen volgens de EMCvoorschriften en moet worden geïnstalleerd en geplaatst in overeenstemming met de EMC-informatie
in de bijgevoegde documenten.
b) Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zoals mobiele telefoons) kunnen medische
apparatuur beïnvloeden.
c) Gebruikte accessoires, transducers, kabels en andere anders dan gespecificeerd of geleverd door
de fabrikant als reserveonderdelen, kunnen het resultaat zijn van een toename of afname van de
immuniteit van dit apparaat.
d) Dit apparaat mag niet in de buurt van andere apparatuur worden gebruikt. Als deze nabijheid
noodzakelijk is, moet worden gecontroleerd of het uiteindelijke configuratiesysteem correct werkt..

Elektromagnetische emissies
Test

Categorie

Opmerkingen

Uitgestraalde radiofrequentie (30-1000
MHz)
Continu aangedreven (0,15-30 MHz)

Type B

Voldoet aan binnenlandse
locatievereisten met betrekking tot
apparatuur in de buurt.

Discontinue geleide emissies
Conform

Spanningsschommelingen
Harmonische stroom

Lage uitstoot, geschikt voor
gebruik in elke omgeving, ook
thuis. Het is niet waarschijnlijk dat
het interferentie veroorzaakt met
elektronische apparaten in de buurt.

Aanbevolen scheidingsafstand tussen radiofrequente communicatiesystemen, mobiele telefoons en
tandheelkundige apparatuur.
De tandheelkundige unit is ontworpen voor gebruik in een elektromagnetische omgeving, zolang
radiofrequentie-interferentie onder controle is. De gebruiker van de tandheelkundige unit kan
EMC-interferentie vermijden door de zendapparatuur op een minimale afstand te houden, zoals
aanbevolen, afhankelijk van een maximale output.
Maximaal vermogen
van de zender in [W].

Scheidingsafstand afhankelijk van de frequentie van de zender in [m].
150kHz – 80 Mhz

80 Mhz – 800 MHz

800 Mhz – 2.5 GHz

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

Deze indicaties zijn mogelijk niet van toepassing, aangezien de voortplanting van elektromagnetische
straling kan worden beïnvloed door absorptie en reflectie van constructies, objecten en mensen..
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Elektromagnetische immuniteit
Test

Categorie

Opmerkingen

Elektrostatische ontlading

Luchtafvoer: 2, 4, 8 kV

Beter gedrag met hout of
keramische materialen.
Met synthetische stoffen,
vochtigheid> 30%

Contactontlading: 2, 4, 6 kV

Snelle transistorieën
(burst-immuniteit)

2 kV I / O-poorten

Voorbijgaande
overspanningen

Normale modus 0,5, 1, 2 kV

Immuniteit voor
laagfrequente
magnetische velden

3 A/m

De sterkte en frequentie van de
magnetische velden moeten op
niveaus zijn die kenmerkend zijn
voor een typische locatie.

Stroominjecties

3V rms (150 kHz - 80 Mhz)

Aanbevolen scheiding

3 V / m (80 MHz - 2,5 GHz)

1,2 √P (tot 800 MHz)

Signaal- en besturingspoorten
en AC / DC-voeding, toegang
via aardklem.

2,3 √P (vanaf 800 MHz)

Korte onderbrekingen en
spanningsverlagingen.

Als de gebruiker een continue
werking nodig heeft,
zonder onderbrekingen
in de stroomtoevoer,
wordt aanbevolen om een 
stroomtoevoer zonder
onderbreking te verkrijgen.

Spanningsvariaties

Differentiële modus 0,5, 1 kV

De kwaliteit van het elektrische
netwerk moet typisch
zijn voor commerciële of
ziekenhuisomstandigheden.

P is het maximale
uitgangsvermogen van de
zender.

OPMERKINGEN OVER BRANDBARE ANESTHESIEMENGSELS
Gebruik het apparaat / de stoel niet in de buurt van ontvlambare anesthesiegasmengsels met zuurstof
of lachgas.
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BIJLAGE 14. DEFINITIE VAN SYMBOLEN
Opgelet, electriciteit

Raadpleeg handleiding voor gebruik

Serienummer

Naam en adres van de fabrikant

Fabricagedatum

Zekering

Type B onderdeel

37

Antoni Carles, S.A.
Volta dels Garrofers, 41-42 Polígono Industrial “Els Garrofers”
08340 Vilassar de Mar (Barcelona-SPAIN)
Tel. (34) 93 754 07 97 Fax (34) 93 759 26 04
www.ancar-online.com / e-mail: ancar@ancar-online.com

UNIDAD DENTAL SD-150 - REV. 2 JULIO 2020

Sujeto a cambios de diseño y/o especificaciones
sin previo aviso. Hecho en Europa.

0197

