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Symboly společnosti W&H 

VAROVÁNÍ!
(Činnosti, při nichž může 

dojít ke zranění)

POZOR!
Důležité pokyny!

(Při nedodržení těchto pokynů 
může dojít k poškození zařízení)

Celkový výklad
snižuje rizika osobám nebo

objektům

Servis W&HSterilizovatelné
do uvedené teploty

Termodesinfekce

Data Matrix Code, výhradně u
určitých modelů, k identifikaci
produktu, např. při provádění

hygieny a péče
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1. Úvod

Pro vaši bezpečnost a bezpečnost vašich pacientů

Tento návod k obsluze obsahuje pokyny pro použití výrobku společnosti W&H. Je třeba si uvědomit, že může dojít
k nebezpečným situacím. Vaše bezpečnost, bezpečnost vašeho týmu a samozřejmě bezpečnost vašich pacientů
je pro nás velice důležitá. 

Je nezbytné přečíst si bezpečnostní opatření uvedená na stranách 8 až 11.

Předpokládané použití

Mechanická pohonná jednotka s rozvodem chladicího prostředku pro přenosové nástroje se spojkovým systémem podle
ISO 3964 (DIN 13.940). 
Zařízení je pohonný systém určený pro použití v zubařské chirurgii, implantologii, ústní, čelisťové, obličejové chirurgii a
endodoncii při zpracovávání organických tvrdých látek a strojní přípravě kořenových kanálků s rotujícími pilníky.

Kvalifikace uživatele

Přístroj W&H dentálně-chirurgická jednotka implantMED smí být provozován pouze po provedeném školení medicínsky,
odborně a praxí vyškoleného a vzdělaného personálu. Při vývoji a dimenzování zařízení implantMED jsme vycházeli
z cílové skupiny lékařů. 
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Úvod

Výroba v souladu s předpisy EU

Vývoj a výroba tohoto zdravotnického výrobku je v souladu se směrnicí EU 93/42/EWG, platnou i pro dentálně
chirurgické jednotky.

– implantMED SI-915 a 
– implantMED SI-923 

ve stavu při dodání. Toto prohlášení se nevztahuje na neoriginální vestavby, nástavby apod.

Zodpovědnost výrobce

Společnost W&H Dentalwerk Bürmoos zodpovídá za bezpečnost, spolehlivost a výkon přístroje implantMED
pouze při dodržení následujících pokynů:

– Přístroj implantMED musí být provozován v souladu s tímto návodem k obsluze.
– Přístroji implantMED neobsahuje žádné součástky opravitelné uživatelem. Montáž, změny a opravy mohou

provádět pouze osoby autorizované společností W&H.
– Elektrická instalace místnosti musí odpovídat nařízením ÖVE-EN 7 („Zřízení elektrických zařízení v medicínsky

užívaných prostorách“), resp. platným předpisům pro vaši zemi.
– Nepovoleným otevřením zařízení zanikají záruční a jiné nároky.
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2. Vybalení

Obalový materiál W&H je ekologicky nezávadný a lze jej
zlikvidovat v některé ze společností zabývajících se
recyklací odpadu. 

Přes možnost likvidace doporučujeme ponechat si
originální obal

➊ Vytáhněte nástavec se
stativem.

➋ Vyjměte nožní ovládání a
nástavec.

➌ Vytáhněte nástavec s řídicí
jednotkou.

➍ Vyjměte sprejovou
hadicovou soupravu.

➎ Vyjměte krabici s
motorem, síťovým
kabelem, odkládací
plochou pro motor a
nástroji (volitelná výbava).
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3. Obsah balení

Řídicí jednotka 
❍ zelená REF 04708900 (230 V) 
❍ modrá REF 04801300 (230 V)

❍ Nožní ovládání REF 04785700
❍ Motor s kabelem délky 1,8 m včetně 5 kusů hadicových příchytek, REF 04720000
❍ Síťový kabel REF 01343700 (Evropa)
❍ Odkládací plocha pro motor REF 04785700
❍ Stativ REF 04005900
❍ Pojistky proti otáčení REF 04006800 (2 kusy)
❍ Sprejová hadicová souprava REF 436360 (3 kusy, jednorázové)

alternativně:
Řídicí jednotka 
❍ zelená REF 04691400 (115 V) 
❍ modrá REF 04801200 (115 V)

❍ Síťový kabel REF 02821400 (USA, CAN, J) / REF 03212700 (UK, IRL) / REF 02909300 (AUS, NZ) / REF 04280600 (CH)
❍ Nožní ovládání S-N1 REF 05046200

volitelně:
❍ Nástroje W&H
❍ Ochranné víko motoru REF 04032600
❍ Sterilizační kazeta REF 04013500
❍ Transportní kufr REF 04013600
❍ Stojan zařízení bílý REF 04541900 / REF 04542100 
❍ Stojan zařízení Niro REF 04042600
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4. Bezpečnostní pokyny

Bezpodmínečně dodržujte následující pokyny

– Přímý násadec nebo kolénkový násadec nasazujte pouze při vypnutém motoru.
– Nedotýkejte se rotačního nástroje za běhu nebo za doběhu.
– Nedotýkejte se upínacích mechanismů přímých nebo kolénkových násadců za běhu nebo doběhu.
– Vždy zajistěte požadované provozní podmínky a odpovídající vhodný chladicí prostředek.
– Zamezte přehřátí zařízení.

Používejte pouze vhodné a funkční nástroje

Bezpodmínečně dbejte pokynů výrobce chirurgických přímých a kolénkových násadců ohledně maximálních
otáček, maximálního krouticího momentu, levého a pravého chodu.

Nepovolené použití

Nepovolené použití, montáž, úprava nebo oprava přístroje implantMED, příp. nedodržení pokynů zprošťuje
výrobce záruční povinnosti nebo jiných nároků! 

Funkce kardiostimulátorů

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

Zóny ohrožení M a G

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

Řídicí jednotka 

Řídicí jednotka je hodnocena jako „obvyklý přístroj“ (uzavřená zařízení bez ochrany proti vniku vody).

Zařízení implantMED lze používat v programech 4 a 5 výlučně s kolénkovými násadci WS-75 E/KM, WI-75 E/KM
a WD-79 M společnosti W&H. Použití jiných kolénkových násadců může vést k odchylce od zobrazeného
krouticího momentu a je proto na zodpovědnosti uživatele. Je zapotřebí zohlednit uvedené převodové poměry
v programech 1 až 5.

Motor a nožní ovládání

jsou přípustné pro použití v zóně M (AP).
Dbejte na to, že při nízkých otáčkách je hůře rozeznatelná aktivace motoru.

Automatický levý chod ENDODONCIE

V případě zablokování pilníků přepne motor automaticky z pravého na levý chod, současně zazní akustický
varovný tón. V případě, že se pilníky během tří vteřin neuvolní, motor se automaticky vypne.
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Bezpečnostní pokyny

Síťový kabel

Připojte pouze k zásuvce s kontaktem pro ochranný vodič.

Výpadek napájecího napětí

Při výpadku napájecího napětí nebo vypnutí zařízení implantMED, resp. při změně programů jsou uloženy a po zapnutí
opět aktivovány naposledy nastavené hodnoty.

Výpadek systému

Úplný výpadek systému implantMED není kritický pro další použití jednotky.

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

Při odběru proudu max. 0,8 A pro SI-923, resp. 1,6 A pro SI-915 (se zapnutým čerpadlem) je přípustná relativní doba
zatížení 4 minuty a doba přestávky 10 minut.
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Bezpečnostní pokyny

Chladicí prostředek

Zařízení implantMED je určeno pro fyziologický roztok kuchyňské soli. Používejte pouze vhodný chladicí
prostředek a dbejte na medicínské údaje a pokyny výrobce. Používejte sprejovou hadicovou soupravu W&H nebo
příslušenství poskytované společností W&H. Láhve nebo vaky s chladicím prostředkem lze obstarat v lékárně.

Sterilita sprejové hadicové soupravy

V obsahu balení jsou zabalené sprejové hadice. Tyto sprejové hadice jsou jednorázové položky a je zapotřebí je
po každém použití vyměnit! Dbejte na datum upotřebení a příslušné předpisy pro likvidaci sprejových hadic.

Rotační energie

Při rychlém zabrždění nástroje může dojít díky rotační energii uložené v pohonném systému k částečně
podstatnému překročení krouticího momentu – v porovnání s nastavenou hodnotou.
Proto doporučujeme, především při nasazení šroubů Suprastruktur, dodržovat uživatelské pokyny výrobce. 
Z bezpečnostních důvodů by zašroubování mělo být provedeno ručně, resp. momentovým klíčem. 
Na závěr poukazujeme na to, že strojní instalace těchto šroubů představuje vážné potenciální nebezpečí, které je
popsané výše.



12

5. Popis přední strany

Zásuvka přípojky
motoru

Displej

Kryt čerpadla
OTEVŘENÍTlačítko programu

ENDODONCIE

P5

Tlačítka programů
IMPLANTOLOGIE

P1 P2 P3 P4

1:1 20:1

2:1

Kryt čerpadla Držák stativu
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6. Popis zadní strany

Přípojka nožního ovládání

Pojistková přihrádka se 2 pojistkami 
REF 04014700 (250 V – T1,25L)

Síťová zásuvka

Síťový vypínač:
ZAP/VYP

Držák stativu
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7. Popis motoru s kabelem

Motor nesmí být demontován!
Ložiska motoru jsou namazána na celou dobu životnosti. Mazání nebo jiná údržba není zapotřebí.

Pro zamezení pootočení nástroje na motorovém nástavci při přenosu velkého krouticího momentu lze do jednoho
ze dvou otvorů zasunout pojistku proti otáčení (součást dodávky; viz obrázek). Pojistku proti otáčení lze použít
pouze ve spojení s přímými nebo kolénkovými násadci s odpovídajícím otvorem.

Zkušební chod

– Zapněte motor.
– Jestliže zpozorujete problémy (jako vibrace, nezvyklý hluk, výpadek chlazení, přehřívání nebo prosakování) kontaktujte

váš servis (viz strana 45).

M
ad
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8. Uvedení do provozu – všeobecné informace

➊ Připojte síťový kabel a
nožní ovládání.

➋ Připojte motorový kabel.
Dbejte na správnou
polohu!

➌ Zasuňte stativ.
Dbejte na správnou
polohu!

➍ Zaveste a upevnete
odkládací plochu pro
motor.

➎ Založte sprejovou
hadicovou soupravu.

➏ Uzavřete kryt čerpadla.
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9. Uvedení do provozu – nožní ovládání

ZELENÁ

Čerpadlo 
ZAP/VYP 
Implantologie: ZAP / VYP
Endodoncie: žádná funkce

ORANŽOVÁ

Změna programů
Implantologie: Programy 1 až 4
Endodoncie: Endomodus E1 až E5

ŽLUTÁ

Změna směru otáčení motoru
Implantologie a Endodoncie: 
Pravý / levý chod

ČERNÁ

Spuštění motoru
Implantologie: VARIABILNĚ nebo
ZAP / VYP
(tovární nastavení = variabilně)
Endodoncie: ZAP / VYP
(tovární nastavení = ZAP / VYP)



17

Uvedení do provozu – nožní ovládání S-N1

ZELENÁ

Čerpadlo 
ZAP/VYP 
Implantologie: ZAP / VYP
Endodoncie: žádná funkce

ŠEDÁ

Spuštění motoru
Implantologie: VARIABILNĚ nebo ZAP / VYP
(tovární nastavení = variabilně)
Endodoncie: ZAP / VYP
(tovární nastavení = ZAP / VYP)

ORANŽOVÁ

Změna programů
Implantologie: Programy 1 až 4
Endodoncie: Endomodus E1 až E5

ŽLUTÁ

Změna směru otáčení motoru
Implantologie a Endodoncie: 
Pravý / levý chod
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Uvedení do provozu – nožní ovládání

Změna programu IMPLANTOLOGIE

Stisknutím ORANŽOVÉHO tlačítka lze vzestupně přepínat mezi programy 1 – 4.
Při změně z programu 4 na program 1 zazní dlouhý potvrzovací signál.
Při každé změně programu je automaticky nastaven pravý chod.

Změna programu ENDODONCIE

Stisknutím ORANŽOVÉHO tlačítka v programu 5 lze vzestupně přepínat mezi Endomody E1 – E5.
Při změně z Endomodu E5 na E1 zazní dlouhý potvrzovací signál.
Při každé změně programu je automaticky nastaven pravý chod.

Čerpadlo ZAP/VYP 

Čerpadlo lze vypnout nebo zapnout pouze při stojícím motoru stisknutím ZELENÉHO tlačítka nožního ovládání. 
V případě aktivace čerpadla se na displeji zobrazí symbol čerpadla.

Levý chod

Stisknutím ŽLUTÉHO tlačítka lze přepínat mezi pravým a levým chodem. Při volbě zazní akustický signál a rozbliká se
zvolené tlačítko programu. Před rozběhnutím levého chodu motoru zazní tři varovné tóny. 
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Uvedení do provozu – nožní ovládání

Přepnutí z VARIABILNĚ na ZAP/VYP

Programové tlačítko P3 držte stále stisknuté!

➊ Tlačítko P3 držte stisknuté cca 4 sekundy.

➋ Tlačítko P3 držte nadále stisknuté a současně 
stiskněte tlačítka PLUS a MINUS.

➌ Tlačítko P3 držte nadále stisknuté a proveďte nastavení

01 = VARIABILNĚ (tovární nastavení) – stiskněte tlačítko PLUS.

00 = ZAP/VYP – stiskněte tlačítko MINUS.

Po změně se rozsvítí a aktivuje programové tlačítko P3!

20:1

20:1

20:1
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10. Návrat do továrního nastavení

➊ Vypněte řídicí jednotku.

➋ Tlačítko P1 držte stisknuté a současně
zapněte řídicí jednotku.

➌ Tlačítko P1 držte stisknuté, než se na
displeji zobrazí nastavení „DE FAU“.

1:1

Tovární nastavení vždy začíná s programem 1 (P1).
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Tovární nastavení Implantologie (P1 – P4)

P1 P2 P3

Převod 1:1 20:1 20:1

Tovární nastavení ot./min 35.000 1.200 800
Rozsah nastavení ot./min 300 – 40.000 15 – 2.000 15 – 2.000
Směr otáčení motoru vpravo vpravo vpravo
Čerpadlo chlazení zap zap zap

Tovární nastavení Ncm max. 5,5 max. max.

P4 vpravo P4 vlevo

Převod 20:1 20:1

Tovární nastavení ot./min 15 30
Směr otáčení motoru vpravo vlevo
Čerpadlo chlazení zap vyp

Tovární nastavení Ncm 20 50
Rozsah nastavení Ncm 5 – 50 5 – 50
Mezistupeň Ncm 32 32

1:1 20:1
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Tovární nastavení Endodoncie (P5)

P5

Endomodus E1 E2 E3 E4 E5

Převod 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1

Tovární nastavení ot./min 300 300 300 300 300

Směr otáčení motoru vpravo vpravo vpravo vpravo vpravo

Tovární nastavení Ncm 6,0 3,5 2,5 1,5 0,7

Čerpadlo chlazení vyp vyp vyp vyp vyp

2:1
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11. Ovládání řídicí jednotky – změna programů (P1 – P5)

Stisknutím odpovídajících programových tlačítek aktivujte požadovaný program pro implantologii (P1 – P4) nebo
endodoncii (P5). Při volbě zazní akustický signál a rozsvítí se zvolené tlačítko programu. Na displeji se zobrazí
zvolený program s rozsahem nastavení v ot./min (rpm), např. pro P1:

rpm

Ncm
rpm

Displej – nastavení
– P1–P3 počet otáček
– P4 krouticí moment
– P5 Endomodus

Funkce čerpadla 
ZAP/VYP

Displej – nastavení
– P4 krouticí moment v Ncm
– P1–P3 počet otáček v ot./min

(rpm)

Chybová hlášení
– Příliš vysoká teplota motoru
– Přípojka motoru
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Ovládání řídicí jednotky – změna otáček (P1–P3)

Držením tlačítka PLUS / MINUS aktivujete funkci opakování a hodnoty budou postupně zvyšovány / snižovány.

➊ Stiskněte programové tlačítko (P1–P3).

➋ Zvýší otáčky.

➋ Sníží otáčky.
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Ovládání řídicí jednotky – změna kroutícího momentu (P1 – P3)

Rozsah nastavení od 5 – 50 Ncm, mezistupeň 32 Ncm. Držením tlačítka PLUS / MINUS aktivujete funkci
opakování a hodnoty budou postupně zvyšovány / snižovány.

Při změně z 5 na 50 Ncm a z 50 na 5 Ncm zazní dlouhý potvrzovací signál.

Při dosažení nastaveného krouticího momentu v pravém a levém chodu se motor automaticky vypne.

➊ Stiskněte tlačítko P4.

➋ Zvyšuje krouticí moment po krocích 5 Ncm.

➋ Snižuje krouticí moment po krocích 5 Ncm.
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Ovládání řídicí jednotky – změna množství chladicího prostředku (P1 – P4)

Tovární nastavení 100 %. Rozsah nastavení 65 %, 80 % a 100 %. 
Stisknutím tlačítka PLUS / MINUS se postupně zvyšují/snižují hodnoty.

➊ Tlačítko P2 držte stisknuté cca 4 sekundy
(zobrazí se nastavené množství chladicího prostředku).

➋ Tlačítko P2 držte nadále stisknuté a tlačítkem PLUS zvyšte
množství průtoku.

➋ Tlačítko P2 držte nadále stisknuté a tlačítkem MINUS snižte
množství průtoku.

Po nastavení se rozsvítí a aktivuje programové tlačítko P2!

Programové tlačítko P2 držte stále stisknuté!
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12. Chybová hlášení

Č. chyby Popis Odstranění

00 Přehřátí elektroniky – Vypnout zařízení, nechat minimálně
Bezpečnostní vypnutí 10 minut vychladnout, znovu zapnout

01 Přetížení elektroniky Vypnout zařízení a znovu zapnout

07 Chyba nožního ovládání – Vypnout zařízení a znovu zapnout, 
Inicializace Nedotýkat se nožního ovládání během zapínání

09 Chyba nožního ovládání Vypnout zařízení, přezkoušet připojení nožního
ovládání, znovu zapnout

19 Omezení doby chodu Vypnout zařízení a znovu zapnout

99 Výpadek systému Vypnout zařízení a znovu zapnout

Příliš vysoká teplota motoru Vypnout zařízení, nechat motor minimálně
10 minut vychladnout, znovu zapnout

Přípojka motoru - Vypnout zařízení, přezkoušet připojení motoru,
Bezpečnostní vypnutí znovu zapnout
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Chybová hlášení

V případě, že některé z uvedených chybových hlášení nelze odstranit vypnutím a opětovným zapnutím zařízení
implantMED, je nutné přezkoušení v některém autorizovaném servisním místě společnosti W&H (viz strana 45). 

Vnějším vlivem vyvolaný možný totální výpadek zařízení požaduje vypnutí a opětovné zapnutí zařízení.
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13. Dezinfekce, čištění, sterilizace

– Používejte ochranné rukavice.
– Dezinfikujte a čistěte motor ihned po každém použití!

– Motor sterilizujte po dezinfekci a čištění.
– Motor s kabelem a odkládací plochou pro motor je zapotřebí sterilizovat před každým použitím.

Řídicí jednotka, nožní ovládání

Přímý násadec dezinfekce a čištění

Přední deska řídicí jednotky je utěsněná a omyvatelná.

– Při silnějším znečištění: Používejte napřed dezinfikační ubrousky.
– Doporučujeme dezinfekci s plošnými dezinfikačními prostředky a rozstřikovou dezinfekci.
– Používejte certifikované plošné dezinfikační prostředky (např. DGHM-testováno).
– Dodržujte dobu použitelnosti dezinfikačního prostředku!
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Dezinfekce, čištění, sterilizace

Motor s kabelem

Motorový kabel nestáčejte a nelamte! Nestáčejte do malých průměrů závitu! Tento pokyn neplatí při použití sterilizační
kazety (zvláštní příslušenství).

Přímý násadec dezinfekce

– Při silnějším znečištění: Používejte napřed dezinfikační ubrousky.
– Doporučujeme dezinfekci s plošnými dezinfikačními prostředky a rozstřikovou dezinfekci.
– Používejte certifikované plošné dezinfikační prostředky (např. DGHM-testováno).
– Dodržujte dobu použitelnosti dezinfikačního prostředku! 

Přímý násadec čištění

– Opláchněte a okartáčujte s použitím demineralizované vody (< 38 °C).
– Odstraňte zbytky vody (savým hadříkem, ofouknutím suchým stlačeným vzduchem).
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Před dezinfekcí a čištěním
nasaďte na motorový nástavec
kryt motoru!
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Dezinfekce, čištění, sterilizace

Sterilizace a skladování

– Postupujte podle pokynů výrobce zařízení.
– Sterilizujte pouze očištěné motory a příslušenství.
– Motory a příslušenství zavařte do sterilních obalů podle EN 868-5. 
– Po sterilizaci uchovávejte na bezprašném a suchém místě.

Společnost W&H doporučuje sterilizaci odpovídající normě EN 13060, třída B.

Povolené metody sterilizace

Vakuová sterilizace – sejměte ochranný kryt motoru!

Parní vakuová sterilizace podle EN 13060 o čistém času sterilizace minimálně 3 minuty při 134 (+ 3) °C

nebo

Gravitační sterilizace – sejměte ochranný kryt motoru!

Parní gravitační sterilizace o čistém času sterilizace minimálně 4 minuty při 134 (+ 3) °C
Pro sterilizaci ve sterilizátorech bez sušicího programu doporučujeme použití ochranného krytu motoru
(viz strana 30).

Před opětovným uvedením do provozu

Počkejte, než motor s kabelem úplně uschnou. 
Vlhkost v zástrčce, resp. v motoru může vést k chybné funkci zařízení! (nebezpečí zkratu)
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14. Příslušenství W&H
Používejte pouze originální W&H příslušenství a náhradní 

díly nebo příslušenství povolené společností W&H!

04735700
Odkládací plocha pro motor

04005900
Stativ

04013500
Sterilizační kazeta

04013600
Transportní kufr

04541900 / 04542100
Stojan zařízení bílý

04042600
Stojan zařízení Niro

04014700
Pojistka T1,25L
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Příslušenství W&H

04720000
Motor s kabelem 1,8 m

04019000
Hadicové příchytky (5 ks)

04363600
Sprejová hadicová souprava 

(6 ks)

2
04719400

Sprejová hadicová souprava
2,2 m

Předmět k 

jednorázovému

použití

04032600
Ochranný kryt motoru

04006800
Pojistka proti otáčení
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Příslušenství W&H

05046200
Nožní ovládání S-N1

04653500
Držák

04785700
Nožní ovládání

04308700
Podkládací klín nožního ovládání
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15. Servis

Opakované přezkoušení zařízení implantMED a příslušenství 

V případě, že není zákonně určen kratší interval, je zapotřebí minimálně jednou za tři roky provádět pravidelné
opakované přezkoušení funkčnosti a bezpečnosti zařízení včetně příslušenství. Přezkoušení musí být provedeno
na některém z míst kvalifikovaných pro tento účel a musí obsahovat následující body: 

– vizuální kontrola zevnějšku,
– měření svodového proudu zařízení,
– měření svodového proudu pacienta
– vizuální kontrola vnitřku při podezření na bezpečnostně-technické narušení zařízení, 

např. při mechanickém poškození zařízení nebo známkách přehřátí.

Toto přezkoušení doporučujeme nechat provádět odbornými osobami autorizovanými společností W&H.
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Servis

Motor s kabelem

Norma ESO 11498 předepisuje životnost minimálně 250 sterilizačních cyklů. U motoru s kabelem W&H je zapotřebí
provést pravidelný servis teprve po 500 sterilizačních cyklech nebo po jednom roce.

Oprava

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

Zpětné zaslání

– Při jakýchkoli dotazech se obracejte na dodavatele stomatologického vybavení nebo na naše servisní střediska
(viz strana 45). 

– Při zpětném zasílání používejte vždy originální balení! 
– Kabel nenavíjejte kolem motoru ani ho neskřípněte! (nebezpečí poškození)
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16. Technické údaje

SI-923 SI-915

Síťové napětí: 220 – 240 V 100 – 130 V
Jmenovitý proud: 0,1 – 0,8 A 0,2 – 1,6 A
Povolené kolísání napětí: ± 10 % ± 10 %
Frekvence: 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz
Max. mechanický výstupní výkon: 70 W 70 W
Max. krouticí moment na motoru: 5,5 Ncm 5,5 Ncm
Max. průtok chladicího prostředku v ml (s hadicí ø 6/4): cca 100 ml/min cca 100 ml/min
Pojistky: 2x 250 V – T1,25L 2x 250 V – T1,25L
Druh provozu: S3 (4min/10min) S3 (4min/10min)
Rozměry v mm (š x d x v): 252 x 254 x 90 252 x 254 x 90
Hmotnost v kg: 3,30 3,30

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

Zařízení ochranné třídy II (třída ochrany proti elektrickému výboji)

Aplikační součástka typu BF (nevhodná pro intrakardiální aplikace)

Motor REF 04720000 a nožní ovládání REF 04785700 odpovídají třídě AP 
podle IEC 60601-1 / UL 60601-1 v oblasti nebezpečí M

Klasifikace podle § 5 Všeobecných ustanovení pro bezpečnost medicínských elektrických 

zařízení podle IEC 60601-1 / UL 60601-1
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Technické údaje

Fyzické vlastnosti

Teplota při skladování: -40 °C až +70 °C
Vlhkost vzduchu při skladování: 8 % až 80 % (relativní), nekondenzovatelné při +40 °C
Provozní teplota: +10 °C až +40 °C
Vlhkost vzduchu při provozu: 15 % až 80 % (relativní), nekondenzovatelné při +40 °C

Recyklace

Společnost W&H se cítí být velmi odpovědná vůči životnímu prostředí. Zařízení implantMED i jeho balení jsou koncipovány
s maximální možnou ohleduplností k životnímu prostředí. 

Likvidace zařízení implantMED

Zařízení obsahuje mnoho hodnotných materiálů. Proto odevzdávejte vaše zařízení přes systém sběrných míst zpět do
oběhu materiálu.

Likvidace nožního ovládání

Nožní ovládání je po vyřazení zapotřebí zlikvidovat podle místních předpisů, popřípadě jako „zvláštní elektronický odpad“.

Likvidace prodejního balení

Materiály balení jsou vybírány s ohledem na životní prostředí a na technologii likvidace a jsou proto recyklovatelné.
Nepotřebné obalové materiály proto odevzdávejte do sběrného a recyklačního systému. Tím přispějete k opětovnému
použití surovin a zamezení tvorby odpadu.



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

Jako výrobce je společnost W&H odpovědná za vady materiálů a za

výrobní defekty projevené v záruční době jednoho roku od data

zakoupení. 

Nepřebíráme zodpovědnost za poškození způsobené nesprávným užíváním
nebo opravou třetí osobou, která nebyla autorizovaná společností W&H!
Vysokotlaké výbojky jsou vyjmuty ze záruky.

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 list
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Kontakty W&H

CZ Dentamechanik s.r.o., Miloš Kuttelvašer, Nádražní 6, CZ – 370 02 České Budějovice
Tel. +420 (0)386 351 165, Fax: +42 (0)386 360 114

ALL DENT S.R.O., U. Pate Baterie 24, CZ – 162 00 Praha 6
Tel. +42 (0)224 322 468, Fax: +42 (0)224 312 795

DENTAMED spol. s.r.o., Oldrichova 30, CZ – 128 00 Praha 2
Tel. +42 (0)224 936 925, 26, Fax: +42 (0)224 936 927

DENT UNIT spol. s.r.o., Obvodni 23, CZ – 503 32 Hradec Králové -Brezhrad
Tel. +42 (0)495 454 394, Fax: +42 (0)495 454 393

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



Výrobce

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Austria, A-5111 Bürmoos

Postfach 1, Ignaz-Glaser-Straße 53
+43 / 6274 / 6236-0
+43 / 6274 / 6236-55
office@wh.com
wh.com
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