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W&H symboly

VAROVÁNÍ!
(činnosti, při nichž 

může dojít ke zranění)

POZOR! 
Důležité pokyny! 

(při nedodržení těchto pokynů 
může dojít k poškození zařízení)

Všeobecná vysvětlení,
bez rizika pro člověka a bez rizika

materiálních škod

W&H servisSterilizovatelné
do uvedené teploty

Termodezinfekce

Data Matrix Code, 
výhradně u určitých modelů, 
slouží k identifikaci výrobku, 

např. při provádění hygienické
údržby a péče
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W&H INI / DOC

INI karta DOC karta

Popis viz strana 27 a 28. Jen pro SA-200 C 230 a SA-200 C 115. 
Popis viz strana 31 a 32.
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Pro vaši bezpečnost a bezpečnost vašich pacientů

Účelem tohoto návodu k použití je vysvětlit způsob zacházení s výrobkem W&H, který jste si pořídili. Musíme vás
však také varovat před možnými nebezpečnými situacemi. Na vaší bezpečnosti, bezpečnosti vašeho týmu a
samozřejmě na bezpečnosti vašich pacientů nám velmi záleží.

Proto je třeba, abyste bezpodmínečně dodržovali bezpečnostní pokyny uvedené na stranách 13 až 15.

Předpokládané použití

Pohonná jednotka pro chirurgické přenosové nástroje se systémem spojky podle ISO 3964 (DIN 13.940) a funkcemi
„mechanický pohon“ a „zásobování chladicím prostředkem“, které odpovídají použití k určenému účelu.

Kvalifikace uživatele

Chirurgické zařízení W&H elcoMED smí po odpovídajícím zaučení používat výhradně lékařský personál, který je odborně
a prakticky vyškolen. Při vývoji a projektování zařízení elcoMED jsme vycházeli z cílové skupiny „lékaři“. Za cílovou skupinu
považujeme lékaře různých odborných směrů, kteří vykonávají léčbu v oblasti malé a střední chirurgie kostí, a také
implantology a chirurgy zabývající se ústní, čelistní a obličejovou chirurgií.
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1. Úvod
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Úvod

Výroba podle směrnice EU

Při projektování a výrobě tohoto zdravotnického prostředku byla aplikována směrnice EU 93/42/EHS, která se
vztahuje na chirurgická zařízení.

– elcoMED SA-200 C 230 a elcoMED SA-200 C 115 (chirurgická zařízení s kalibrací)
– elcoMED SA-200 230 a elcoMED SA-200 115 (chirurgická zařízení bez kalibrace)

v námi dodaném stavu. Toto prohlášení neplatí pro nepředpokládané vestavby, nástavby a podobně.

Odpovědnost výrobce

Společnost W&H Dentalwerk Bürmoos lze činit odpovědnou za účinky na bezpečnost, spolehlivost a výkon
zařízení elcoMED pouze při dodržování následujících pokynů:

– Zařízení elcoMED je třeba používat v souladu s tímto návodem k použití.
– Zařízení elcoMED neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem. Montáž, změny nebo opravy smí provádět

pouze odborné osoby autorizované společností W&H.
– Elektrická instalace v místnosti musí odpovídat předpisům ÖVE-EN 7 („Instalace elektrických zařízení v

místnostech používaných k lékařským účelům“), resp. předpisům platným ve vaší zemi.
– Nepovoleným otevřením zapečetěného zařízení se ruší záruka a další nároky, které z ní vyplývají.
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2. Rozbalení

Obal od společnosti W&H je šetrný k životnímu prostředí
a lze jej nechat zlikvidovat recyklačními společnostmi.

Doporučujeme však, abyste si originální obal ponechali.

Vyjměte stativ.
Vyjměte vložený balíček s
hadicemi pro chladicí
prostředek.

Vyzvedněte kompletně
vnitřní krabici.

Vyjměte pojistky proti
otáčení, vložku s motorem a
nástroji (nástroje patří do
volitelné výbavy).

Vyjměte vložku s nožním
ovládáním, hadicemi
čerpadla a sterilizační
kazetou (volitelné vybavení).

Vyjměte řídicí jednotku,
síťový kabel a odkládací
plochu pro motor.
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3. Rozsah dodávky

❍ Řídicí jednotka s kalibrací REF 04032300 (230 V)
❍ Řídicí jednotka bez kalibrace REF 04036500 (230 V)
❍ Nožní ovládání, variabilní REF 05083300
❍ Motor s kabelem o délce 1,8 m včetně 5 ks hadicových příchytek REF 04034800
❍ Hadice čerpadla, kompletní s nátrubkem REF 04035100
❍ Sada hadic čerpadla REF 04035200 (3 ks, 190 mm)
❍ Hadice chladicího prostředku pro kabel o délce 1,8 m, REF 00929300 (10 ks)
❍ Síťový kabel REF 01343700 (Evropa)
❍ Odkládací plocha pro motor REF 04005500
❍ Stativ REF 04005900
❍ Pojistky proti otáčení REF 04006800 (2 ks)
❍ Hadicové příchytky REF 02801000 (10 ks)
❍ INI karta REF 04023200
❍ DOC karta REF 04023300 (jen pro SA-200 C 230 / SA-200 C 115)
❍ Kalibrační trn REF 04031100 (jen pro SA-200 C 230 / SA-200 C 115)

Alternativně:
❍ Řídicí jednotka s kalibrací REF 04032301 (115 V)
❍ Řídicí jednotka bez kalibrace REF 04036501 (115 V)
❍ Motor s kabelem o délce 3,5 m včetně 10 ks hadicových příchytek REF 04035700
❍ Hadice chladicího prostředku pro kabel o délce 3,5 m REF 00929400 (10 ks)
❍ Síťový kabel REF 02821400 (USA, CAN, J) / REF 03212700 (UK, IRL) / REF 02909300 (AUS, NZ) / REF 04280600 (CH)

Volitelně:
❍ Sterilizační kazeta REF 04013500 ❍ Transportní kufr REF 04013600
❍ W&H nástroje ❍ Vozík na zařízení, bílý REF 04541900 / 04542100

❍ Vozík na zařízení, nerez REF 04042600
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4. Popis přední strany

Zásuvka pro připojení pravého
motoru, ovládací tlačítko

Ukazatel počtu
otáček

Kalibrační otvor

Zásuvku čerpadla
OTEVŘÍT / ZAVŘÍT

Zásuvka pro připojení levého
motoru, ovládací tlačítko

Ukazatel chlad.
prostředku

Ukazatel točivého
momentu

Ukazatel
převodního
poměru

Chod
doprava/doleva

PLUS

MÍNUS

Displej

Menu
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5. Popis zadní strany

Zásuvka pro připojení
nožního ovládání

Přihrádka se 4 pojistkami
REF 04014700 (250 V – T1,25L),
2 se používají, 2 jsou rezervní

Síťová zásuvka s
těsnicí chlopní

Čtečka pro karty
INI / DOC

Síťový vypínač
ZAP. / VYP.

Servisní rozhraní 
(jen pro servis W&H)
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6. Popis motoru s kabelem

Motor není dovoleno demontovat!
Ložiska motoru jsou namazána na celou dobu životnosti. Není nutné je ošetřovat olejem nebo jiným způsobem.

Aby se při přenášení vysokých točivých momentů zabránilo otáčení nástroje spolu s násadcem motoru, lze do
jednoho z obou otvorů zasunout dodanou pojistku proti otáčení (viz obrázek). Pojistku proti otáčení lze použít
pouze ve spojení s přímými nebo kolénkovými násadci s odpovídajícím otvorem.

Připojení motoru

➊ Respektujte červené značky a připojte motor do pravé připojovací zásuvky.
➋ Nad aktivní připojovací zásuvkou se rozsvítí ovládací tlačítko.
Při použití druhého motoru:
➌ Respektujte červené značky a připojte motor do levé připojovací zásuvky.
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Popis motoru s kabelem

Přepínání z pravého na levý motor

➊ Zkontrolujte, zda jsou oba motory připojeny. Pravé ovládací tlačítko svítí.
➋ Stisknutím ovládacího tlačítka nad levou připojovací zásuvkou přepněte na levý motor.
➌ U aktivního motoru vždy svítí ovládací tlačítko.

Odpojení motoru

Uchopte profil rukojeti a vytáhněte kabel motoru z připojovací zásuvky.

Netahejte za kabel!

Předběžná výstraha - horký motor

➊ Na displeji se objeví symbol teploty a uslyšíte 3 akustické výstražné tóny.
➋ Řídicí jednotka je až do dosažení kritické teploty stále schopná provozu.
➌ Doporučujeme nechat motor vychladnout.

Horký motor

➊ Objeví se symbol teploty na displeji a uslyšíte trvalý akustický výstražný tón.
➋ Vypněte řídicí jednotku a nechte motor vychladnout.

!
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7. Bezpečnostní pokyny

Bezpodmínečně dodržujte následující pokyny

– Přímý nebo kolénkový násadec nasazujte pouze při vypnutém motoru.
– Nikdy nesahejte na vrtáčky nebo frézky, pokud jsou v chodu nebo ještě dobíhají.
– Nedotýkejte se upínacích mechanismů přímých nebo kolénkových násadců, pokud jsou v chodu nebo ještě

dobíhají.
– Zamezte přehřátí ošetřovaného místa.
– Vždy zajistěte dostatek vhodného chladícího média a přiměřené odsávání. Při výpadku zásobování médiem

ihned přímý/kolénkový násadec vypněte.

Používejte pouze vhodné a funkční nástroje

Bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce chirurgických přímých a kolénkových násadců, stejně jako pokyny ke
všem v chirurgii/implantologii používaným nástrojům, vrtáčkům, frézkám, pilkám, implantátům atd., které se
vztahují k maximálnímu počtu otáček, maximálnímu točivému momentu a chodu vlevo či vpravo.

Nepovolené použití

Nepovolené použití a nepovolená montáž, změna nebo oprava zařízení elcoMED, případně nedodržení našich
pokynů, zprošťuje výrobce jakékoliv záruky nebo jiných nároků!

Funkce kardiostimulátoru

Použití zařízení elcoMED souvisí s tvorbou magnetických polí, která leží pod hranicí odolnosti proti rušení podle EN 50061
Ad1. Ani při nejnepříznivějších podmínkách se nepočítá se škodlivým vlivem na pacienta. Zařízení elcoMED je určeno pro
přerušovaný provoz S3 s dobou provozu 4 minuty a dobou přestávky 10 minut.
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Bezpečnostní pokyny

Zákroky na nervové soustavě

Zařízení elcoMED není navrženo pro zákroky na nervové soustavě.

Zóny ohrožení M a G

Řídicí jednotka není podle EN 60601-1 / IEC 601-1 určena pro použití ve výbušné atmosféře nebo ve výbušných
směsích anestetických prostředků s kyslíkem nebo oxidem dusným (rajským plynem).

Motor a nožní ovládání

jsou schváleny pro použití v zóně M (AP).
Uvědomte si, prosím, že za nízkých otáček je aktivace motoru těžko rozpoznatelná.

Řídicí jednotka

Řídicí jednotka je klasifikována jako „obvyklé zařízení“ (uzavřená zařízení bez ochrany proti vniknutí vody).

Síťový kabel

Připojujte pouze do zásuvky s kontaktem pro ochranný vodič.

Výpadek elektrického napájení

Při výpadku elektrického napájení nebo vypnutí zařízení elcoMED, resp. při změně programu, budou naposledy nastavené
hodnoty uloženy a po zapnutí opět aktivovány.
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Bezpečnostní pokyny

Výpadek systému

Úplný výpadek systému zařízení elcoMED není kritickou chybou.

Provozní režim přerušovaný provoz S3 (4 min/10 min)

Při odběru proudu max. 1,9 A (se zapnutým čerpadlem) činí přípustná doba zatížení 4 minuty a doba přestávky 10 minut.

Chladicí prostředek

Zařízení elcoMED je navrženo pro fyziologický roztok kuchyňské soli. Používejte pouze vhodný chladicí prostředek
a dodržujte lékařské údaje a pokyny výrobců. Láhev s chladicím prostředkem, vak s chladicím prostředkem a
sterilní nástroje lze obstarat v lékárně nebo použijte sprejovou hadicovou soupravu W&H.

Sterilita hadice chladicího prostředku

Do rozsahu dodávky náleží sterilně zabalené hadice chladicího prostředku. Tyto hadice jsou výrobkem na jedno
použití a po každém ošetření se musí vyměnit!
Dodržujte datum spotřeby a příslušné předpisy pro likvidaci hadic chladicího prostředku.

Rotační energie

Při rychlém zbrzdění nástroje může následkem rotační energie uložené v pohonném systému dojít k částečně
podstatnému překročení točivého momentu - v porovnání s nastavenou hodnotou.
Proto doporučujeme, především při nasazení šroubů Suprastruktur, dodržovat uživatelské pokyny poskytované
výrobcem.
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8. Uvedení do provozu - všeobecně

Připojte síťový kabel.
Připojte nožní ovládání a
zajistěte převlečnou matici
otočením doprava.

Připojte kabel motoru.

Zavěste odkládací plochu pro
motor.

Připojte stativ.

Napojte hadici čerpadla
nebo sprejovou hadicovou
soupravu W&H.

Připojte hadici chladicího
prostředku.

11

~100mm~100mm

2
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9. Uvedení do provozu - nožní ovládání

ZELENÁ

Čerpadlo ZAP. / VYP.

ŽLUTÁ

Chod motoru
doprava/doleva

ŠEDÁ

(pedál)
Plynulá regulace motoru od
zastavení až po předvolený
maximální počet otáček

ORANŽOVÁ

Výběr programu
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Uvedení do provozu - nožní ovládání

Změna programu

Při dodání lze nožním ovládáním volit programy 1 až 5.
Stisknutím ORANŽOVÉHO tlačítka můžete procházet programy ve vzestupném pořadí (program 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 1 ....).
Jestliže podržíte ORANŽOVÉ tlačítko stisknuté, můžete procházet programy v sestupném pořadí.

Tlačítka nožního ovládání lze obsadit individuálně dle návodu na straně 26.

Chod doleva

Stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka lze přepínat z chodu doprava na chod doleva. Jestliže jste zvolili chod doleva, bliká
na displeji příslušný symbol.
Při spuštění motoru (stisknutím ŠEDÉHO tlačítka) uslyšíte 3 výstražné tóny, poté se motor rozběhne.

Čerpadlo ZAP. / VYP.

Čerpadlo lze zapínat nebo vypínat pouze ŠEDÝM nožním spínačem. Zatímco motor běží, můžete čerpadlo
připojit nebo odpojit.



➍ Zvolte tovární nastavení

➊ Vypněte řídicí jednotku

➋ Podržte stisknutá tlačítka MOTOR
vpravo a PLUS a současně zapněte
řídicí jednotku (tlačítka podržte stisknutá
po dobu zhruba 2 sekund)

➌ Nastavte kontrast displeje –
světlejší / tmavší

C

➎ Potvrďte volbu

19

10. Obsluha řídicí jednotky – tovární nastavení
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Obsluha řídicí jednotky – tovární nastavení

Program Poč. otáč. vrtáčku, Točivý moment, Čerpadlo Převodní poměr Chod
ot./min. Ncm doprava/doleva

1 40.000 100 % 1:1 doprava
2 20.000 100 % 1:1 doprava
3 1.800 100 % 20:1 doprava
4 800 100 % 20:1 doprava
5 15 30 % 20:1 doprava
6 8.000 100 % 1:1 doprava
7 6.000 100 % 1:1 doprava
8 3.000 100 % 1:1 doprava
9 1.000 100 % 1:1 doprava
10 30.000 100 % 1:1 doprava
11 15.000 100 % 1:1 doprava
12 18.000 100 % 1:1 doprava
13 12.000 100 % 1,4:1 doprava
14 8.500 100 % 2,5:1 doprava
15 6.000 100 % 4,5:1 doprava
16 1.200 50 % 14,8:1 doprava
17 900 10 % 20:1 doprava
18 50.000 100 % 1:2 doprava
19 50.000 100 % 1:2,7 doprava
20 1.000 50 % 1:1 doprava
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Obsluha řídicí jednotky – změna počtu otáček

Při dosažení bezpečnostního počtu otáček zazní akustický signál (bezpečnostní zastavení). Pro překonání počtu
otáček stiskněte tlačítko PLUS ještě jednou nebo podržte tlačítko stisknuté (funkce opakování). Podržením
tlačítka PLUS / MÍNUS aktivujete funkci opakování a hodnoty budou průběžně zvyšovány / snižovány.

40.000 rpm

OK ➌ Potvrďte vybraný počet otáček

➊ Stiskněte tlačítko počtu otáček

➋ Zvyšte počet otáček

➋ Snižte počet otáček

40.000 rpm = Nastavený maximální počet otáček v ot./min.
= Ukazatel aktuálního počtu otáček (tolerance ± 20 %)
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Obsluha řídicí jednotky – změna točivého momentu

Rozsah nastavení od 10 % do 100 % nebo v Ncm. Podržením tlačítka PLUS / MÍNUS aktivujete funkci opakování
a hodnoty budou průběžně zvyšovány / snižovány.

U chirurgických kolénkových násadců WS-75 E/KM, WI-75 E/KM a 975 AE od společnosti W&H je pro počet
otáček menší nebo rovný 30 ot./min. – i v nekalibrovaném stavu – zobrazován točivý moment v Ncm a lze jej měnit
v krocích po 1 Ncm. Nad 30 ot./min. je točivý moment zobrazován v krocích po 10 %.
Jestliže kalibrujete přímý nebo kolénkový násadec v rozsahu 1:1 až 40:1, bude točivý moment obecně zobrazen
v Ncm. V oblasti kolem kalibračního bodu lze točivý moment pozměnit, aniž by se kalibrace zrušila. Tento proces
je spojen se ztrátou přesnosti. Mimo tuto oblast je točivý moment zobrazován v krocích po 10 %.

➋ Snižujte točivý moment v
krocích po 10 % nebo 1 Ncm

100 % /
Ncm

➌ Potvrďte vybraný točivý
moment

OK

➊ Stiskněte tlačítko točivého momentu

➋ Zvyšujte točivý moment v
krocích po 10 % nebo 1 Ncm
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Obsluha řídicí jednotky – změna množství chladicího prostředku

Rozsah nastavení od 20 % do 100 %. Podržením tlačítka PLUS / MÍNUS aktivujete funkci opakování a hodnoty
budou průběžně zvyšovány / snižovány.

➋ Snižujte množství průtoku v
krocích po 20 %

➌ Potvrďte vybrané množství průtokuOK

➊ Stiskněte tlačítko chladicího prostředku

➋ Zvyšujte množství průtoku v
krocích po 20 %
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Obsluha řídicí jednotky – změna převodního poměru

Podržením tlačítka PLUS / MÍNUS aktivujete funkci opakování a hodnoty budou průběžně zobrazovány.

1:1

➋ Vyberte předchozí převodní poměr

➌ Potvrďte vybraný převodní poměrOK

➊ Stiskněte tlačítko převodního poměru

➋ Vyberte další převodní poměr
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Obsluha řídicí jednotky – změna programu

Podržením tlačítka PLUS / MÍNUS aktivujete funkci opakování a programy se bude průběžně procházet. Vyberte
požadovaný program, zobrazení přejde automaticky na hlavní zobrazení. Na displeji se objeví nově vybraný
program, např. „P 3“.

➋ Stiskněte programové tlačítko,
vyberte program sestupně
(.....P4, P3, P2, P1)

➊ Stiskněte programové tlačítko,
vyberte program vzestupně
(P2, P3, P4....)P 5 30 % 15 rpm

P 4 100 % 800 rpm
P 3 100 % 1.800 rpm

P 2 100 % 20.000 rpm
P 1 100 % 40.000 rpm



U všech programů, které přiřadíte nožnímu ovládání, se na displeji zobrazí symbol nožního ovládání (       ).
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Obsluha řídicí jednotky – programování nožního ovládání

➍ Potvrďte výběr

➋ Stiskněte tlačítko menu

➌ Aktivujte nebo deaktivujte
nožní ovládání

➊ Vyberte program
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11. Inicializace

Zasunutím INI karty do čtečky karet – při zapnuté řídicí jednotce – převezme řídicí jednotka automaticky data na
kartě.

➊ Řídicí jednotka je zapnuta
➋ Zasuňte INI kartu
➌ Data na kartě budou převzata
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12. Uložení osobních inicializačních dat

Před zapnutím řídicí jednotky zasuňte INI kartu do čtečky karet.
Jestliže vložíte INI kartu do čtečky až když práci ukončíte, budou všechna osobní nastavení ztracena a
automaticky se aktivují data na kartě.

➋ Stiskněte tlačítko menu

➌ Stiskněte tlačítko INI

INI

➍ Ukončete uložení

➊ Vložte INI kartu, zapněte řídicí
jednotku

Nyní změňte přednastavené hodnoty podle vašich potřeb.
Pro uložení těchto hodnot postupujte podle bodů 2 až 4.
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13. Kalibrování (jen u SA-200 C 230 a SA-200 C 115)

Kalibrování je možné jen s předvoleným počtem otáček nižším než 300 ot./min.
Chirurgické zařízení elcoMED bylo dimenzováno pro chirurgické nástroje W&H nové generace. Aby bylo možné
dosáhnout přesnosti točivého momentu i s jinými chirurgickými kolénkovými násadci, doporučujeme vykonat před
zahájením práce kalibraci používaného kolénkového násadce. Tak budete mít jistotu, že pracujete s točivým
momentem, který předepsal / doporučil výrobce.

➋ Zasuňte až na doraz kalibrační trn do
hlavy kolénkového násadce

➌ Stiskněte tlačítko a otáčejte
kalibračním trnem dokud nezaklapne

Používejte pojistky proti otočení! 
(viz strana 11)

➊ Nasaďte kolénkový násadec na motor
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Kalibrování (jen u SA-200 C 230 a SA-200 C 115)

Proces kalibrace je ukončen, když displej automaticky přejde do hlavního zobrazení. Na displeji se zobrazí symbol
kalibrace (         ).

CALCAL

➍ Stiskněte tlačítko menu

➎ Zasuňte kalibrační trn do příslušného otvoru

CAL
➏ Stiskněte tlačítko kalibrace

➐ Krátce stiskněte tlačítko start nebo
černé tlačítko nožního ovládání

➑ Vyjměte kalibrační trn stisknutím tlačítka



31

14. Dokumentování (jen u SA-200 C 230 a SA-200 C 115)

Dokumentaci lze provádět, až když je vykonána kalibrace. Vložte dodanou DOC kartu do čtečky karet. Jakmile
potvrdíte výběr, přejde displej automaticky do hlavního zobrazení a zobrazí se symbol pro dokumentování (       ) 
a časový údaj (např. „14:12“ = 14 minut a 12 sekund). Při každém spuštění motoru bude proveden záznam.
Zbývající čas lze odečíst z displeje.

Jestliže je karta popsána 20 cykly, zobrazí se na displeji symbol

DOC

DOC

20

➋ Stiskněte tlačítko menu

➌ Stiskněte tlačítko DOC –
spustíte dokumentování

➌ Stiskněte znovu tlačítko DOC –
ukončíte dokumentování

➍ Potvrďte výběr

➊ Vložte DOC kartu do čtečky karet

DOC
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Čtení dokumentačních cyklů

Je vložena DOC karta.

Ncm

➊ Stiskněte tlačítko menu

➋ Stiskněte tlačítko Ncm a
přečtěte křivky točivého
momentu/času

➍ Ukončete režim prohlížení

➌ Záznam točivého momentu
sestupně (...4, 3, 2, 1)

➌ Záznam točivého momentu
vzestupně (2, 3, 4....)

➎ Zpět do hlavního zobrazení
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15. Dezinfekce, čištění, sterilizace

– Používejte ochranné rukavice.
– Motor vydezinfikujte a vyčistěte ihned po každém ošetření!
– Následně po dezinfekci a vyčištění motor sterilizujte.
– Motor s kabelem, hadicí čerpadla, odkládací plochou pro motor a kalibračním trnem je nutné sterilizovat před

každým použitím.

Příprava chirurgických přímých a kolénkových násadců W&H
– Dodržujte údaje uvedené v návodu k použití od společnosti W&H.

Řídicí jednotka, nožní ovládání

Ruční dezinfekce a čištění
Čelní panel řídicí jednotky je utěsněn a lze jej otírat.

– Při silnějším znečištění: Očistěte nejprve nahrubo dezinfekčními utěrkami.
– Doporučuje se dezinfekce postřikem a to pomocí prostředků pro dezinfekci ploch.
– Používejte certifikované prostředky pro dezinfekci ploch (např. s certifikací DGHM).
– Dodržujte dobu působení použitého prostředku pro dezinfekci ploch!
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Dezinfekce, čištění, sterilizace

Motor s kabelem

Kabel motoru nestáčejte a nelamte! Nestáčejte jej s malým poloměrem! Toto upozornění při použití sterilizační
kazety (zvláštní příslušenství) odpadá.

Ruční dezinfekce

– Při silnějším znečištění: Očistěte nejprve nahrubo dezinfekčními utěrkami.
– Doporučuje se dezinfekce postřikem a to pomocí prostředků pro dezinfekci ploch.
– Používejte certifikované prostředky pro dezinfekci ploch (např. s certifikací DGHM).
– Dodržujte dobu působení použitého prostředku pro dezinfekci ploch!

Ruční čištění

– Opláchněte a okartáčujte za použití demineralizované vody (< 38 °C)
– Odstraňte případné zbytky tekutin (otřete savým hadříkem, osušte proudem stlačeného vzduchu)

Před dezinfekcí a čištěním
nasuňte na násadec motoru
ochrannou krytku!
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Dezinfekce, čištění, sterilizace

Sterilizace a skladování

– Dodržujte pokyny výrobce přístroje.
– Sterilizujte jen vyčištěné motory a vyčištěné příslušenství.
– Motory a příslušenství zatavte do obalu na sterilní nástroje podle normy EN 868-5.
– Po sterilizaci uchovávejte na bezprašném a suchém místě.

Společnost W&H doporučuje sterilizaci podle normy EN 13060, třídy B

Přípustné sterilizační postupy
Vakuová sterilizace – sejměte ochrannou krytku motoru!

Parní vakuová sterilizace podle normy EN 13060 s čistou dobou trvání sterilizace
nejméně 3 minuty při 134 (+ 3) °C

nebo

Sterilizace s gravitačním odvzdušněním – sejměte ochrannou krytku motoru!

Parní sterilizace s gravitačním odvzdušněním s čistou dobou trvání sterilizace
nejméně 4 minuty při 134 (+ 3) °C

Pro sterilizaci ve sterilizátorech bez programu sušení doporučujeme použít ochrannou krytku motoru 
(viz strana 34).

Před opětovným uvedením do provozu

Vyčkejte, než bude motor a kabel zcela suchý.
Vlhkost v konektoru resp. motoru může způsobit chybnou funkci! (nebezpečí zkratu)
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16. W&H příslušenství
Používejte výhradně originální příslušenství a náhradní díly od

společnosti W&H nebo příslušenství schválené společností W&H

Příslušenství a náhradní díly

Zvláštní příslušenství

04013500
Sterilizační kazeta

04013600
Transportní kufr

04541900 / 04542100
Vozík na zařízení, bílý

04042600
Vozík na zařízení, nerez

04032600
Ochranná krytka motoru

04005500
Odkládací plocha pro motor

04005900
Stativ

04006800
Pojistka proti otáčení
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W&H příslušenství

04034800
Motor s kabelem o délce 1,8 m

04035700
Motor s kabelem o délce 3,5 m

04013000
Nožní ovládání ZAP. / VYP.

04013001
Nožní ovládání, variabilní

04308700
Podkládací klín nožního ovládání

REF 04013000 / 04013001

Příslušenství a náhradní díly

04014700
Pojistka T1,25L

04042700
Kryt motoru

05083300
Nožní ovládání S-N 1

04653500
Držák nožního ovládání S-N 1
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W&H příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

02801000
Hadicové příchytky (10 ks)

04035100
Hadice čerpadla se spojkou

04035200
Hadice čerpadla 190 mm (3 ks)

04031100
Kalibrační trn

04035900
INI karta (3 ks)

04036100
DOC karta (3 ks)
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W&H příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

00929300
Hadice chladicího prostředku 2,2 m (10 ks)

00929400
Hadice chladicího prostředku 3,8 m (10 ks)

04365300
Sprejová hadicová souprava 

2,2 m (6 ks)
04365100

Sprejová hadicová souprava 
3,8 m (6 ks)

04366300
Rozdvojka ve tvaru Y 2,2 m (4 ks)

04364800
Rozdvojka ve tvaru Y 3,8 m (4 ks)

2

2

2 = výrobek na jedno použití

2

04976700
Sprejová hadicová souprava 2,2 m
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17. Servis

Pravidelné kontroly zařízení elcoMED a příslušenství

Je třeba provádět pravidelnou kontrolu funkce a bezpečnosti, a to i u příslušenství, nejméně jedenkrát za tři roky,
pokud nejsou zákonným ustanovením předepsány kratší intervaly.

Kontrolu musí provádět kvalifikovaná instituce a tato kontrola musí zahrnovat následující body:
– Vizuální prohlídka z vnější strany
– Měření svodového proudu zařízení
– Měření svodového proudu pacienta
– Vizuální prohlídka při podezření na bezpečnostně technické poškození, např. při mechanickém poškození krytu

nebo při známkách přehřívání
– Kalibrace
– Kontrola správného usazení těsnicí chlopně a její bezchybné funkce
– Nožní ovládání: Vizuální prohlídka zalévací hmoty na výskyt známek stárnutí (vlasové trhliny, změna struktury,

poškození): Odmontujte, prosím, černé tlačítko motoru a zkontrolujte zalévací hmotu uvnitř

Doporučujeme, aby tuto kontrolu vykonali odborní pracovníci autorizovaní společností W&H.
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Servis

Kontrola kalibrace (jen u SA-200 C 230 a SA-200 C 115)

Pro kontrolu kalibrace platí: bod měření 12 Ncm s přesností ± 8 %. To znamená, že u nastavené hodnoty 12 Ncm na
zařízení nesmí odchylka, která se měří kontrolním zařízením, činit více než ± 8 %.

Motor s kabelem

Norma ISO 11498 předepisuje trvanlivost minimálně 250 sterilizačních cyklů. U motoru s kabelem od společnosti W&H
doporučujeme provést pravidelný servis po 500 sterilizacích nebo po jednom roce.

Všimněte si servisního kroužku na motoru. Při dodání je roční kroužek (levá stupnice) a měsíční kroužek
(pravá stupnice) nastaven na 00 / 00. Servisní kroužek nastaví technik společnosti W&H po prvním servisu
a kroužek pak udává příští doporučený servis.

Servisní rozhraní W&H

Pro vyhodnocení dat používejte výhradně PC s neuzemněným rozhraním.

0101

0202

0303

0404

0101

0202

0303

0404

0505

˚
13

5C5C
13

5C̊
13

5C5C
13

5C̊
13

5C5C
13

5C̊
13

5C5C
13

5C
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Servis

Oprava

V případě výskytu závad posílejte vždy kompletní zařízení, protože při poruchách funkčnosti motoru je zapotřebí provést
přezkoušení řídicí elektroniky!

Vrácení výrobku

– Při jakýchkoli dotazech se obracejte na dodavatele stomatologického vybavení nebo na naše servisní střediska 
(viz strana 51).

– Při vracení výrobku vždy použijte původní obal!
– Neobtáčejte kabel kolem motoru a nelámejte ho! (nebezpečí poškození)
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18. Technické údaje

Nožní ovládání je vodotěsné dle IPX8, hloubka ponoru 1 m, 1 hodina (vodotěsné dle IEC 60529)

Zařízení s třídou ochrany II (třída ochrany proti elektrickému výboji)

Aplikační součástka typu BF (není určena pro intrakardiální použití)

Motory REF 04034800 a REF 04035700, stejně jako nožní ovládání REF 05083300,
odpovídají třídě AP dle EN 60601-1 / IEC 601-1 v rizikové oblasti M.

Klasifikace podle § 5 Všeobecných ustanovení pro bezpečnost medicínských elektrických 

zařízení podle EN 60601-1 / IEC 601-1

SA-200 C230 SA-200 C115

Síťové napětí: 220 – 240 V 100 – 130 V
Jmenovitý proud: 0,1 – 0,9 A 0,2 – 1,8 A
Přípustné kolísání napětí: ± 10 % ± 10 %
Kmitočet: 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz
Max. mechanický výstupní výkon: 200 W 200 W
Max. točivý moment: 10 Ncm 10 Ncm
Pojistky: 2x 250 V – T1,25L 2x 250 V – T1,25L
Druh provozu: S3 (4 min/10 min) S3 (4 min/10 min)
Rozměry v mm (š x h x v): 300 x 298 x 119 300 x 298 x 119
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Technické údaje

Fyzikální vlastnosti

Teplota při skladování: -20 °C až +85 °C
Vlhkost vzduchu při skladování: 0 % až 95 %, nekondenzující
Teplota při provozu: +0 °C až +40 °C
Vlhkost vzduchu při provozu: 0 % až 95 %, nekondenzující

Recyklace

Společnost W&H cítí mimořádnou odpovědnost za životní prostředí. Zařízení elcoMED i jeho obal jsou koncipovány tak,
aby byly co nejšetrnější k životnímu prostředí.

Likvidace zařízení elcoMED (řídicí jednotky), nožního ovládání a motoru

Dodržujte příslušné zákony, směrnice, normy a předpisy, které jsou platné ve vaší zemi a týkají se likvidace elektrických
zařízení.

Likvidace obalového materiálu

Obalové materiály jsou vybírány s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí a technická hlediska likvidace a proto jsou
recyklovatelné. Nepotřebné obalové materiály odevzdejte do sběru. Přispějete tím k opětovnému využití surovin a k
omezení množství odpadu.
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19. Chybová hlášení

Chyba nožního ovládání – symbol na displeji – přerušovaný výstražný tón

➊ Zkontrolujte, zda je nožní ovládání připojeno.
➋ Připojte nožní ovládání. Řídicí jednotka přejde do zobrazení programů.
➌ Jestliže chybové hlášení nezhasne, vypněte a znovu zapněte řídicí jednotku.

Chyba motoru

➊ Zkontrolujte, zda je motor připojen.
➋ Připojte motor. Řídicí jednotka přejde do zobrazení programů.
➌ Jestliže chybové hlášení nezhasne, vypněte a znovu zapněte řídicí jednotku.

Systémová chyba

➊ Vypněte řídicí jednotku.
➋ Informujte nejbližší servisní středisko společnosti W&H (viz strana 51).

Jestliže některé z popsaných chybových hlášení nelze odstranit vypnutím a novým zapnutím zařízení elcoMED, 
je třeba provést kontrolu v autorizovaném servisním středisku nebo opravně společnosti W&H (viz strana 51).
V případě totálního výpadku zařízení, vyvolaného vnějšími vlivy, je třeba zařízení vypnout a znovu zapnout.

M



Tento výrobek W&H byl vyroben s vysokou péčí kvalifikovanými odborníky. Bezchybný provoz zaručuje široký rozsah
testu a kontrol. Záruka muže být uznána, pouze pokud byly dodrženy všechny provozní podmínky uvedené v
návodu k použití.

Jako výrobce společnost W&H odpovídá za vady materiálu a za výrobní defekty vzniklé v záruční době po 

12 měsíců od zakoupení.

Nepřebíráme zodpovědnost za poškození způsobené nesprávným užíváním nebo opravou trětí osobou, která
nebyla autorizovaná společností W&H! 

Záruční nároky uplatňujte, při předložení dokladu o zakoupení, u vašeho dodavatele nebo na autorizovaném
servisním místě. Provedení záručního výkonu neprodlužuje záruku ani záruční lhůtu.

Záruční  l ist

Záruka 12 měsíců
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W&H kontakty

Dentamechanik s.r.o., Miloš Kuttelvašer, U Pily 581, CZ – 370 01 České Budějovice
Tel. +420 386 351 165, Fax: +420 386 360 114

PURO-KLIMA a. s., Štěchovická 2266, CZ – 100 00 Praha 10
Tel. +420 224 322 468, Fax: +420 261 198 987

DENTAMED spol. s.r.o., Pod Lipami 41, CZ – 130 00 Praha 3
Tel. +420 266 007 181, Fax: +420 266 007 199

DentUnit s.r.o., Obvodní 23, CZ – 503 32 Hradec Králové - Březhrad
Tel. +420 495 454 394, Fax: +420 495 454 393

V dalších zemích
Prosím, kontaktujte Vašeho distributora nebo ochodního zástupce.

CZ
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