
Vyjměte rotační nástroje z upínacího systému. Stáhněte
přímé/kolénkové násadce z motoru. 
Rozložitelné přímé/kolénkové násadce demontujte.

Stáhněte chirurgický motor s kabelem z řídicí jednotky.
Nasaďte na chirurgické motory kryt motorku.

POKYNY K PŘÍPRAVĚ
Tato doporučení pro hygienickou údržbu a péči platí
zejména pro přímé/kolénkové násadce a chirurgické
motory W&H.

Převodové nástroje s tímto symbolem lze tepelně
čistit a dezinfikovat v termodezinfektoru.

Převodové  nástroje a dentální motory s tímto
symbolem jsou schváleny pro doporučené

sterilizační postupy.

Data Matrix Code. Při příslušném vybavení usnadňuje
identifikaci a zpětné vysledování výrobku, stejně

jako průběh a proces hygienické péče.

Všeobecné pokyny

> Nezapomeňte prosím, že po každém ošetření se musí
převodové nástroje a chirurgické motory okamžitě
vyčistit a dezinfikovat!

> Doporučuje se použít ochranný oděv (rukavice , brýle
a příp. ústní roušku) odolný proti zátrhům.

> Dodržujte podrobné údaje v návodu k použití výrobce.

> Pro převodové nástroje a chirurgické motory W&H
používejte certifikované a přezkoušené dezinfekční
prostředky a dodržujte příslušné dávkování a dobu
působení. Použité dezinfekční prostředky nesmí
obsahovat chlór.

> Společnost W&H doporučuje použití
demineralizované vody.

Přímé a kolénkové násadce Chirurgické motory

Ručně: Dezinfekce ostřikem nebo otřením
dezinfekčním roztokem nebo dezinfekčním
kapesníčkem.

Ručně: Dezinfekce otřením dezinfekčním roztokem
nebo dezinfekčním kapesníčkem.

DEZINFEKCE

MAZÁNÍ

Ručně: Namažte Service Oil F1 a se správným
adaptérem a otřete savým hadříkem.
Strojově: Mazání pomocí jednotky Assistina 301 plus a
správného adaptéru.

Chirurgický motor je bezúdržbový. 

MONTÁŽ

Sestavujte pouze součásti přístroje se stejnými
sériovými  čísly. 

Při sterilizaci s programem sušení: 
Sejměte kryt motorku.
Při sterilizaci bez programu sušení: 
Použijte kryt motorku. 

STERILIZACE/SKLADOVÁNÍ

Bližší informace naleznete na stránce wh.com/hygiene

K invazivnímu ošetření musí být převodové nástroje a motory sterilizovány v zabaleném stavu a musí být použity sterilní.
Sterilizaci převodových nástrojů a motorů W&H je možné provést takto: 

> Parní vakuová sterilizace třídy B 
> Parní vakuová sterilizace třídy S

Společnost W&H doporučuje sterilizaci třídy B podle normy EN 13060. 
Skladování: Používejte obal na sterilní nástroje nebo přístroje skladujte tak, aby byly chráněny před kontaminací.
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Co je třeba vědět –
optimální hygienická údržba a péče
Příprava chirurgických

přímých/kolénkových násadců a chirurgických motorů W&H
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ČIŠTĚNÍ/SUŠENÍ

Ručně: Čištění pod tekoucí demineralizovanou vodou
(< 38 °C). Poté osušte savým hadříkem a vzduchovou
pistolí.

Ručně: Čištění pod tekoucí  demineralizovanou vodou
(< 38 °C). Poté osušte savým hadříkem a vzduchovou
pistolí.

Silné znečištění odstraňte pomocí dezinfekčních kapesníčků (které na sebe neváží bílkoviny).�

Strojově: Pokud vidíte tento symbol, můžete převodové nástroje čistit a dezinfikovat v termodezinfektoru.�

Při použití plošného dezinfekčního prostředku dodržujte pokyny výrobce.�

� PŘÍPRAVA/PŘEDBĚŽNÁ DEZINFEKCE �
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