
Implantmed SI - 95 
Návod k použití 
 
Balení: 
Standardní zásilka obsahuje: 
- Elektronický napájecí modul 
- Nožní spínač 
- Motor s 1,8m kabelu 
- Hadice k dávkovací pumpě 
- Sada hadic 3 ks obj.č. 02801500 
- příchytky hadice 10ks obj.č. 02801000 
- Hadice pro chlazení 10 ks obj.č. 00929300 
- Balení sterilních sáčků 10ks obj.č. 02802400 
- Napájecí kabel  
- Stojan na sáček fyz. roztoku 
- Podložka pro násadce  

Klasifikace zařízení Implantmed 
Přístroje třídy ochrany 1 
Přístroj typu BF odpovídá EN 60601-1 není určen pro intrakardiální použití 
Přístroj (jeho napájecí modul není chráněn proti vniknutí vody 
Povolené desinfekční prostředky jsou uvedeny v dalších kapitolách na straně: 
Napájecí modul přístroje není určen pro provoz v explozivním prostředí (zóna M a G) motor a nožní 
regulátor jsou určeny i pro zónu M) 
Přístroj je určený pro průběžný provoz s přerušováním S3 4/10min. 
 

Provozní upozornění 
Pro nasazení na operačním sále jako přístroj třídy AP a pro autoklávování do 135°C je motor 
konstruován jako uzavřený bez chladicích otvorů. Z tohoto důvodu se motor v závislosti na době 
chodu, otáčkách a zatížení zahřívá. 
Při překročení teploty motoru se ozve varování 3 násobný tón za současného blikání displeje. Blikání 
displeje zůstane pokud teplota motoru neklesne pod nastavenou hodnotu, nebo pokud není motor pro 
přílišnou teplotu zastaven (v tom případě se na displeji zobrazí hlášení „Motor heiss –aus + 10min. 
warten“ znamenající odstavení motoru na 10min. Po ochlazení je opět schopen normálního provozu. 
Zařazení motoru do provozní skupiny S6 znamená relativní zatížení v poměru 45 sec chodu k 10 min. 
klidu. 
Při krátkodobém výpadku elektřiny se motor zastaví. Doporučujeme okamžité uvolnění pedálu. Po 
opětovném stisku pedálu zazní jeden tón a nastavení před výpadkem elektřiny se obnoví. 
 

Technický popis 
Napájení  220-240V AC +- 10%, 50Hz 
Jmenovitý proud  0,1-0,8A 
Maximální výkon 95 W , krouticí moment 7Ncm 
Otáčky   200 – 50 000 ot/min. 
Rozměry zdroje  255x270x82mm 
Pojistky   T 1,25L (2ks) 
Pracovní teplota  +10 - +40 °C 
Zdroj   Přístroj s ochranou třídy II 
Motor   Třída AP  
Nožní ovládání   Třída IP X7 vodotěsné  
 



Popis ovládacího panelu (zleva doprava) 
Tlačítka programu 1-5 slouží pro nastavení  programových konfigurací 
Displej   zobrazuje provozní hodnoty 
Tlačítka +-  slouží pro změnu hodnot  
Konektor  pro připojení motoru 
Kryt dávkovací pumpy  
Tlačítko krytu pumpy  slouží pro otvírání krytu 
Tlačítko chlazení slouží pro zapnutí/vypnutí dávkovací pumpy  
 
 

 

Popis nožního ovladače (zdola nahoru) 
Nožním ovladačem (černý knoflík) se spouští motor, jehož otáčky se mohou plynule regulovat až do 
nastavené maximální hodnoty (u přístroje s plynulou regulací). Motor se zastaví po uvolnění šlapky. 
Zelené tlačítko vlevo při jednom krátkém stisknutí odpovídá tlačítku s kapkou a zapíná vypíná 
dávkovací pumpu. Oranžové tlačítko při stisku po dobu 2sec. Přepíná mezi nastavenými programy 1-
5. Přepínání probíhá vždy směrem nahoru. 
Žluté tlačítko přepíná chod vpravo/vlevo. Před roztočením motoru vlevo zazní 3 varovné tony.  
Upozornění : při přepnutí z programu 5 na program 1 zazní delší potvrzovací ton. Při přechodu na 
další program se automaticky zvolí směr otáčení vpravo. 
 



Popis zadní části přístroje 
Zleva : Síťový vypínač, konektor pro připojení nožního ovladače, síťový přívod s pojistkovými pouzdry.  

      

 

Zapojení přístroje 
6.1 Zasuňte konektor od nožního ovladače výstupkem nahoru a upevněte převlečnou maticí. 
6.2 Připojte napájecí kabel k přístroji (zatím jej nedávejte do zásuvky) 
6.3 Vložte hadici do zářezu pumpy tak aby oba konce zaskočily do pojistky proti protočení 
6.4 Láhev nebo sáček s chladicí tekutinou zavěste a připojte na zadní spojku hadice na dávkovací 

pumpě. 
6.5 Vyjměte sterilní hadici pro chlazení a připojte ji na rychlospojku pumpy, pootočením napravo 

se zajistí. Hadici propojte s kabelem motoru upínacími svorkami. 
6.6 Zasuňte konektor motoru do zástrčky tak, aby červené označení na sebe navazovalo. 

Konektor se pouze zasune, nepootáčí. 
6.7 Konektor motoru se uvolní zatažením za pouzdro konektoru. Nikdy netahejte za kabel. 
6.8 Připojte napájecí kabel do zásuvky se zemnicím vývodem 
6.9 Na mikromotor nasaďte násadec až na doraz 
6.10 Při nastavování a provozu dbejte na výrobcem doporučené pracovní otáčky 
 

Uvedení do provozu 
Ihned po zapnutí přístroje se zobrazí na 2 sec. Typ kolénka doporučeného pro programy 3-5 
Především krouticí moment u programu 5 je na toto kolénko nastaven. 
Všechny uvedené otáčky a krouticí moment jsou nastaveny z výroby, ale je je možno kdykoli změnit. 
Změna se ihned po provedení uloží do paměti. Pokud chcete nastavení z výroby opět vyvolat, držte 
tlačítko programu 1 při zapnutí síťového napájení. 
Program 1 - převod 1:1 
35 000 ot/min. nastavitelný 300- 40 000 ot/min. 
 
Program 2 - převod 1:1 
8 000 ot/min. nastavitelný 300- 40 000 ot/min. 
 
Program 3 - převod 20:1 
1 800 ot/min. nastavitelný 15 - 2 000 ot/min. 
 
Program 4 - převod 20:1 
800 ot/min. nastavitelný 15 - 2 000 ot/min. 
 
Program 5 - převod 20:1 zobrazuje se krouticí moment v Ncm 
Krouticí moment 50 Ncm. nastavitelný 5 – 50 Ncm, mezikrok 32 Ncm. 
Pravotočivý chod 15 ot/min fix, levotočivý 30 ot/min. fix



Tlačítka Plus/minus 
Těmito tlačítky se nastavují otáčky, nebo krouticí moment. Přidržením tlačítka se 
aktivuje opakovací funkce a hodnota se mění rychleji. 
 
 
 
 
 
Tlačítko zapínání pumpy 
Při zapnuté pumpě tlačítko svítí. Pumpa může být nastavena pro jednotlivé 
programy individuelně. Během chodu motoru, může být zapnuta, nebo vypnuta. 
 
 
 
Tlačítko otevírání víka pumpy. Po stisknutí tlačítka se víko otevře směrem dolů. 
Pro zavření zatlačte rukou víko do původní polohy  

  

Popis motoru a hadice motoru 
Motor nesmí být rozebírán. Ložiska motoru jsou promazána pro dlouhodobý provoz. Není je tedy třeba 
mazat. 
Pro zabránění protočení násadce je možno vložit do krajních otvorů v motoru čep proti protočení. 
Tento je však možno použít pouze ve spojení s kolénkem s odpovídajícím otvorem. 

Chybová hlášení 

 
Chyba č. Popis Řešení 
1 Přehřátí elektroniky odpojení kvůli 

bezpečnosti 
Přístroj vypnout , nechat 10 min. vychladnout a 
nově spustit 

2 Přetížení motoru – pohon byl dlouho 
zablokován 

Přístroj vypnout a nově spustit 

4 Příliš vysoká teplota motoru odpojení 
kvůli bezpečnosti 

Přístroj vypnout , nechat 10 min. vychladnout a 
nově spustit 

7 Chyba ovládání nožního spínače – 
inicializace 

Přístroj vypnout a nově spustit. Během spuštění, 
nešlapat na nožní spínač 

8 Chyba nožního ovládání - identifikace Přístroj vypnout a zkontrolovat konektor nožního 
ovládání. Znova spustit. 

9 Chyba nožního ovládání Přístroj vypnout, zkontrolovat nožní spínač 
99 Výpadek systému Přístroj vypnout a zapnout 
 
 



Desinfekce, čištění, sterilizace 
Při používání chirurgických přístrojů je potřeba zvláště dbát na čistotu a způsob čištění. 
 
9.1 Desinfekce a čištění napájecí části 

Napájecí část nepřichází do přímého kontaktu s pacientem. Pro desinfekci používejte 
postřikovou nebo otěrovou desinfekci nebo 80% etylalkohol. Vždy dbejte na doporučené doby 
působení. Ovládací panel přístroje je utěsněn a vhodný pro čištění výše uvedeným způsobem 

9.2 Desinfekce nožního ovladače 
Nožní ovladač nepřichází do kontaktu s pacientem. Očištění a desinfekce je stejným 
způsobem jako v předchozím bodu. 

9.3 Sterilizace motoru, hadice chlazení 
Motor Implantmedu společně s kabelem a chladicí hadicí je určen ke sterilizaci před použitím. 
Pro sterilizaci použijte sterilizační obal, před sterilizací uzavřete přiloženou zátkou upínací část 
motoru.  
Pozor kabel nelámejte ani jej nenatáčejte s malým poloměrem. Pro ochranu vnitřní části 
motoru je potřeba na přední část motoru nasunout sterilizační násadec červené barvy 
z příslušenství přístroje. Ložiska motoru jsou naplněna mazivem s dlouhou životností, proto 
není potřeba je před sterilizací mazat. Motor nelze demontovat. (odpovídající norma hovoří o 
minimálně 250 sterilizačních cyklech, pro motor a kabel doporučuje výrobce servis po 500 
sterilizačních cyklech. 
Po sterilizaci počkejte až kabel zcela vyschne, teprve potom motor používejte. Vlhkost 
v konektoru může omezit funkci přístroje nebo jej i poškodit. 

9.4 Sterilizace násadců 
Všechny násadce vyráběné firmou W&H jsou sterilizovatelné do 135°C. Každopádně dbejte 
pokynů výrobce ohledně mazání před sterilizací. Dávejte pozor na přemazání nástrojů. Výtok 
oleje z násadce by mohl poškodit mikromotor. 

9.5 Povolené metody sterilizace 
A) parní sterilizace při 121°C, 135°C (doporučeno) a 143°C. Sterilizace v obalu určeném pro 
sterilizaci je doporučená výrobcem 
B) Sterilizace v chemiklávu je možná v obalu určeném pro sterilizaci 
C) možné je též použití Ethylenoxidu 
Výrobce doporučuje sterilizaci v parním sterilizátoru při 135°C 

9.6 Nedovolené způsoby sterilizace 
Není dovolena sterilizace horkým vzduchem ani studená chemická sterilizace 

9.7 Sterilita hadic 
Přibalené hadice jsou určeny pro jedno použití. 

 

Zvláštní upozornění 
10.1 Zkoušku přístroje na funkčnost a bezpečnost je doporučeno provádět nejméně v intervalu 

každé 3 roky. Výrobce doporučuje tuto kontrolu provádět pouze u autorizované servisní 
organizace. Pro zasílání přístroje používejte vždy originální obal. 

10.2 V případě poruchy je potřeba zkontrolovat nejen jednotlivou poškozenou část ale i celý přístroj 
včetně napájecí ho zdroje. Do opravy zasílejte přístroj vždy kompletní nejlépe v originálním 
obalu. Vždy přiložte záruční kartu 

10.3 Používejte vždy originální díly a příslušenství. 
Kabel motoru nelámejte a nesvinujte s příliš malým poloměrem. 

 
 
 
 
 
Dodává, záruční a pozáruční servis zajišťuje: 
 
Dentamechanik sro.    tel: +420 38 635 1165 
Nádražní 6     fax:+420 38 636 0114 
370 02  České Budějovice 
www.dentamechanik.cz 
info@dentamechanik.cz  

http://www.dentamechanik.cz/
mailto:info@dentamechanik.cz

