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Symboly

VAROVÁNÍ!
(činnosti, při nichž může 

dojít ke zranění)

POZOR! 
(při nedodržení těchto pokynů může

dojít k poškození zařízení)

Všeobecná vysvětlení, 
bez rizika pro člověka a bez rizika

materiálních škod

Sterilizovatelné
do uvedené teploty

Termodezinfekce Data Matrix Code k identifikaci
produktu, např. při provádění hygieny a

péče
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1. Úvod

Pro vaši bezpečnost a bezpečnost vašich pacientů
Účelem tohoto návodu k použití je vysvětlit způsob zacházení s výrobkem, 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 si musíte bezpodmínečně přečíst bezpečnostní pokyny.

Předpokládané použití
Prozone je elektrický přístroj, které generuje ozón pro různé aplikace v zubním lékařství.

Kvalifikace uživatele
Prozone byl koncipován a vyvinut pro zubní lékaře.
Prozone smí používat výhradně kvalifikovaní zdravotníci, technici a specialisté a to po příslušném vyškolení.

Výroba podle směrnice EU 
Při projektování a výrobě tohoto zdravotnického prostředku byla aplikována směrnice EU 93/42/EHS a platí pro přístroj Prozone
v námi dodaném stavu. Toto prohlášení neplatí pro nepředpokládané vestavby, nástavby a podobně.
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Úvod

Odpovědnost výrobce
Společnost Tip Top Tips (TTT) může ručit za spolehlivost, bezpečnost a vlastnosti přístroje Prozone pouze tehdy, pokud budou
dodrženy následující pokyny:

> Přístroj Prozone je třeba používat v souladu s tímto návodem k použití.

> Přístroj Prozone neobsahuje žádné komponenty, které by si mohl uživatel sám opravit. Montáž, změny nebo opravy smí provádět
výhradně kvalifikované osoby, které mají oprávnění od společnosti TTT.

> 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 přístroje Prozone se ruší záruka a další nároky, které z ní vyplývají.
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2. Generování ozónu

Generování ozónu se provádí pod vysokým napětím na keramické desce, takzvaným korónovým výbojem.

Aby bylo možné generovat ozón korónovým efektem, je bezpodmínečně nutné, aby byl vzduch v generátoru ozónu suchý.

Přístroj po zapnutí vykoná čištění, které trvá 30 sekund (popřípadě při sníženém proudění vzduchu maximálně 90 sekund,
například při připojení špičky Prozone Endo). 

Přitom se odstraní případná vlhkost, která mohla do přístroje vniknout, když nebyl používán.

Toto čištění lze také provést ručně a to stisknutím spínače O3, když se přístroj nachází v pohotovostním režimu (»Standby«).

Přístroj Prozone používejte pouze tehdy, když je ukazatel filtru žlutě zbarvený.

Případná vlhkost v generátoru ozónu má následující důsledky:
> snížené generování ozónu
> zkrácená životnost keramické desky

žlutá = filtr je v pořádku
modrá/žlutá= filtr je třeba vyměnit
modrá = filtr je opotřebený (chyby CF)

Pokud je generované množství ozónu příliš malé, přístroj zobrazuje chybové hlášení (E2). V takovém případě je třeba nechat
přístroj Prozone znovu nakalibrovat servisním partnerem schváleným společností TTT.



3. Rozsah dodávky

❍ REF 12930100 Přístroj Prozone
❍ Hadice násadce se spojkou
❍ Násadec
❍ Filtrační patrona
❍ Nožní ovládání
❍ Špička Prozone Coro (20 ks)
❍ Špička Prozone Endo (20 ks)
❍ Špička Prozone Perio (20 ks)
❍ 50631 Návod k použití

Rozsah dodávky kromě toho obsahuje jeden z následujících kabelů:
❍ REF 01343700 Síťový kabel EUR
❍ REF 03212700 Síťový kabel GB
❍ REF 04280600 Síťový kabel CH
❍ REF 02909300 Síťový kabel AUS, NZ
❍ REF 02821400 Síťový kabel USA
❍ REF 05901800 Síťový kabel DK

Násadec a hadice násadce se dodávají nesterilní a je tedy třeba je před použitím sterilizovat.
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4. Popis přední strany

Tlačítka pro volbu
programu (6’’ – 24’’)

Indikátor
generátoru ozónu

Spojka pro hadici násadceDisplej
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5. Popis zadní strany

Síťový vypínač 
ZAP. / VYP.

Komora filtruDržák pojistky Síťová přípojka

Zásuvka pro připojení
nožního ovládání
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Popis zadní strany

SN

O  I

Označení CE se vztahuje na
směrnici 93/42/EHS.

Postupujte podle návodu k
použití

Označení polohy zapnutí a
vypnutí

Objednací čísloREFPřístroj s třídou ochrany II 

Výrobní číslo

Pojistka

Není určeno pro intrakardiální
použití – zařízení typu BF

Tříděný sběr použitých
elektronických a elektrických
zařízení v zemích Evropské unie
dle směrnice 2002/96/EHS

Spojka pro nožní ovládání

UzemněníDatum výroby



6. Popis násadce Prozone

Označení CE se vztahuje ke směrnici 93/42/EHS.

Výrobní číslo

Sterilizovatelný do uvedené teploty

Termodezinfekce

11

SN



12

7. Popis označování špiček Prozone

Označení CE se vztahuje ke směrnici 93/42/EHS.

K jednorázovému použití

Číslo šarže

Zastoupení v EU

2
Lot

EC REP



8. Bezpečnostní pokyny

Před uvedením přístroje do provozu dbejte následujících pokynů:

> Přístroj Prozone používejte pouze tehdy, pokud je v místě použití k dispozici výkonné odsávací zařízení (cca 50 l/min).
> Přístroj nepoužívejte, pokud jsou poškozené nebo opotřebované hadice.
> Používejte výhradně originální díly a originální příslušenství doporučené výrobcem. Pokud použijete jiné náhradní díly, než

originální, pozbývají veškeré záruční nároky platnosti.  

Nepovolené použití
Používání přístroje v nesouladu s účelem, nedodržování pokynů či montáž, instalace, pozměňování nebo opravy přístroje prováděné
třetími osobami, mají za následek zrušení všech záručních a jiných nároků.

Riziko pro pacienty
Nepoužívejte přístroj Prozone u pacientů, kteří trpí dýchacími problémy.

Pacienti s kardiostimulátory
Při používání přístroje Prozone vznikají magnetická pole, jejichž intenzita leží pod přípustnou mezí rušení podle normy EN 60601-1-2.
Používání přístroje Prozone u pacientů, kteří mají kardiostimulátor, však nedoporučujeme.

Těhotné ženy a malé děti
Nepoužívejte přístroj Prozone u těhotných žen a kojenců, protože limitní hodnota expozice (VME) není pro tyto skupiny pacientů 
známa.
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Bezpečnostní pokyny

Síťový kabel
Elektrické napájení je třeba uskutečnit přes zásuvku schválenou pro nemocnice a v souladu s platnými místními předpisy. Připojte
přístroj pouze k jedné zásuvce s kontaktem na ochranný vodič.

Výpadek elektrického napájení
Pokud dojde při používání přístroje Prozone k výpadku síťového napájení, přístroj se bezprostředně po obnovení síťového napájení
sám vrátí do výchozího stavu.

Bezpečnost za přítomnosti hořlavých látek

Řídicí jednotka není podle směrnice EN 60601-1 určena pro použití ve výbušném prostředí nebo ve výbušných směsích
anestetických prostředků s kyslíkem nebo oxidem dusným (rajským plynem).
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9. Uvedení do provozu – všeobecně

➊ Nasunutím na spojku
připojte konec hadice
násadce k přístroji tak,
aby byla celá spojka uvnitř
hadice. 

➍ Přimontujte držák násadce.
Přístroj lze používat také
jako mobilní. 

➋ Připojte síťový kabel.
Připojte nožní spínač 
a zajistěte jej otočením
připojovací objímky směrem
doprava. 

➌ Vložte filtrační patronu do
přístroje tak, že jí budete
otáčet směrem doprava.



10. Uvedení do provozu – ovládání

Bezprostředně po zapnutí přístroje (poloha »ON«) se uskuteční automatické čištění (30 až 90 sekund) a pro všechny čtyři
programy (6”-24”) se rozsvítí modrá kontrolka. Kromě toho začne přístroj pípat. Následně zařízení přejde do pohotovostního režimu
(»Standby«).

Při všech dalších postupech dbejte na následující pokyny:

➊ Stiskněte požadované volicí tlačítko programu. Přístroj je poté připraven k provozu (»Ready«).

➋ Když se rozsvítí a bliká tlačítko cyklu, má uživatel 30 sekund čas na přípravu a umístění odsávací hadice a špičky Prozone.

Opětovným stisknutím volicího tlačítka programu přepnete přístroj zpět do pohotovostního režimu (»Standby«).

➌ Krátce sešlápněte nožní spínač. Po zahřívání, které trvá 3 sekundy, se rozsvítí kontrolka O3, která signalizuje, že je generátor
ozónu aktivní.

➍ Odpočítávání doby ošetření, současně rychlé pípání: po stisknutí tlačítka programu se ošetření přeruší.

➎ Vždy po ukončení ošetření se systém po dobu 10 sekund proplachuje. Držte odsávací hadici a špičku Prozone v místě ošetření,
dokud se rychlé pípání nezmění na pomalejší pípání.

➏ Přístroj se na 30 sekund přepne zpět do režimu připravenosti k provozu (»Ready«); během této doby lze po opětovném
sešlápnutí nožního spínače v ošetření pokračovat. Po 30 sekundách, resp. po stisknutí volicího tlačítka programu, se přístroj
vrátí do pohotovostního režimu (»Standby«).

Před ošetřením zajistěte, aby bylo před sešlápnutím nožního spínače k dispozici výkonné odsávací zařízení (cca 50 l/min.).
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11. Klinické použití

Používejte výkonné odsávací zařízení (cca 50 l/min).
Držte špičku Prozone co nejtěsněji k ošetřované oblasti (vzdálenost 1 až 2 mm).

Nepřekračujte předepsanou dobu použití. Nevystavujte tkáně příliš vysoké koncentraci ozónu.

Program 6” (sekund)
Metoda dezinfekce kavit:

> Špička Prozone Coro
> Kavitu připravte jako obvykle.
> Na displeji vyberte možnost 6”.
> Za účelem dezinfekce kavity proveďte kroky 2 až 5.
> Proveďte opravu.

Volbu programu 6” lze také přímo použít při následujících stavech:
herpes
gingivitis (zánět dásně)
stomatitida
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Klinické použití

Program 6” (sekund)
Metoda lepení pro opravy s použitím kompozitních materiálů: 
(inleje, onleje, estetické fasety)

> Špička Prozone Coro
> Připravte povrch zubu jako obvykle.
> Naneste a opláchněte leptavý gel
> Na displeji vyberte možnost 6”.
> Proveďte kroky 2 až 5 a veďte ozón přímo do kavity, která má být dezinfikována.
> Naneste lepidlo a proveďte opravu jako obvykle.

Program 12” (sekund)
Chirurgická dezinfekce:

> Špička Prozone Coro
> Extrakce, nasazení implantátu
> Dezinfekce korunek, čepů, inlejů, onlejů a estetických faset
> Přecitlivělost zubů



Klinické použití

Program 18” (sekund)
Ošetření parodontu:

> Špička Prozone Perio 
> Proveďte debridement kapes a postup proplachování jako obvykle.
> Na displeji vyberte možnost 18”.
> Za účelem dezinfekce proveďte kroky 2 až 5.

Program 24” (sekund) 
Endodontické ošetření:

> Špička Prozone Endo
> Připravte a vyčistěte kořenový kanálek jako obvykle.
> Před vyplněním vysušte kořenové kanálky papírovými špičkami.
> Na displeji vyberte možnost 24”.
> Proveďte kroky 2 až 5 a veďte plyn přímo do kořenového kanálku, který má být dezinfikován.
> Uzavřete obturaci kořenového kanálku.
> V případě krvácení z dutiny se zubní dření nechte krev působením ozónu srazit.
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Klinické použití

Které špičky byste měli použít?
Špičky Prozone byly vyvinuty a vyrobeny speciálně pro přístroj Prozone.
Doporučujeme vám pro každé specifické ošetření používat následující špičky:

Špička Prozone Coro: pro všeobecné použití, preparaci kavit, chirurgickou dezinfekci atd.
Špička Prozone Endo: endodoncie (špička jehly pro endodoncii)
Špička Prozone Perio: jemná kapilární špička pro parodontální kapsy
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12. Dezinfekce, čištění, sterilizace

Používejte ochranné rukavice.
Ihned po každém ošetření násadec vydezinfikujte a vyčistěte.

Ovládání a nožní spínač
Přední strana ovládání je utěsněná a lze ji otírat vlhkými materiály.
Dezinfikujte tuto stranu prostředkem pro dezinfekci ploch.
Používejte pouze prostředky pro dezinfekci ploch, které jsou certifikované oficiálně uznávanými institucemi. (např. testované dle DGHM).

Násadec a hadice násadce
Násadec a příslušenství zatavte do obalu na sterilní nástroje podle normy EN 868-5.
Společnost TTT doporučuje sterilizaci podle normy EN 13060, třída B.

Vakuová sterilizace 
Parní vakuová sterilizace podle normy EN 13060 s dobou sterilizace
minimálně 3 min. při 134 (+3) °C.

Parní sterilizace s gravitačním odvzdušněním 
Parní sterilizace s gravitačním odvzdušněním a dobou setrvání sterilizace
minimálně 4 min. při 134 (+3) °C.

Před opětovným uvedením do provozu musí být násadec zcela suchý.
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13. Údržba 

Filtrační patrona
Filtr je při generování ozónu důležitým prvkem. Má následující funkce:
> sušení vzduchu
> zachycování prachu

Životnost filtrační patrony závisí na relativní vlhkosti vzduchu a na počtu ošetření: průměrně pro 500 aplikací.

Horní strana filtrační patrony je opatřena speciálním ukazatelem, který mění barvu v závislosti na stavu:
žlutá = filtr je vhodný k použití
modrá/žlutá = filtr je třeba vyměnit 
modrá = filtr je opotřebený (chyby CF)

Pokud se přístroj Prozone nepoužívá déle než 2 dny, je třeba nasadit na filtrační patronu černou pryžovou krytku.

Výměna fi ltru
> Odpojte nožní ovládání, abyste měli k filtru lepší přístup.
> Otáčením vyjměte opotřebený filtr.
> Nasaďte nový filtr.
> Nožní ovládání opět připojte.

Pokud není filtr správně nasazen, zobrazí se při uvedení přístroje Prozone do provozu na digitálním displeji chybové
hlášení E1.
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Údržba 

Kontrola koncentrace ozónu
Společnost W&H doporučuje zaslat přístroj Prozone každých 12 měsíců na bezpečnostně-technické kontroly.



Varovná upozornění se zobrazují pouze v pohotovostním režimu (»Standby«), resp. v režimu připravenosti k provozu (»Ready«) 
a nikdy nepřeruší ošetření.
Po stisknutí tlačítka se varovné upozornění smaže a přístroj Prozone se přepne zpět do pohotovostního režimu (»Standby«) a
poté se uskuteční čištění vzduchového okruhu.

Hlášení:  CF
Vždy po hodině provozu generátoru ozónu se na displeji zobrazí hlášení »CF«, které upozorňuje, že je třeba zkontrolovat stav filtru.
Další informace naleznete v odstavci »Údržba/filtr«.

Hlášení:  CO
Po 100 hodinách provozu generátoru ozónu se na displeji zobrazí hlášení »CO«, které upozorňuje, že je třeba zkontrolovat hodnoty
generátoru ozónu. Ohledně kontroly koncentrace ozónu se, prosím, obraťte na svého dodavatele.

Hlášení:  OU
Přístroj omezuje při nepřetržitém provozu množství generovaného ozónu (nadměrné používání). Přípustná doba nepřetržitého
provozu je 15 minut, poté může být přístroj v provozu tak dlouho, dokud se nachází v pohotovostním režimu (»Standby«). Při
ošetření v délce trvání 6 nebo 12 sekund se varovné upozornění nezobrazuje, protože doba čištění je delší než doba provozu.

14. Varovná upozornění
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15. Chyby

Při rozpoznání chyby se přístroj Prozone okamžitě přepne do pohotovostního režimu (»Standby«). Při výskytu chyby se přeruší
probíhající ošetření. Stisknutím tlačítka se chybové hlášení na displeji smaže a přístroj Prozone se opět přepne do pohotovostního
režimu (»Standby«).

Hlášení:  E1
Detekován únik vzduchu. Zkontrolujte, zda jsou následující součásti správně připojeny:
> filtrační patrona
> hadice násadce
> násadec
> špička Prozone
Pokud se hlášení chyby zobrazuje i nadále, obraťte se na svého dodavatele přístroje Prozone.

Hlášení:  E2
Kontrola ozónu: zabudované čidlo ozónu neindikuje přítomnost ozónu.
Zkontrolujte stav filtru (viz odstavec »Údržba/filtr«) resp. ručně vyčistěte okruh suchým vzduchem a to stisknutím spínače O3,
když se přístroj nachází v pohotovostním režimu (»Standby«).
Pokud chyba přetrvává, je možné, že bude potřeba přístroj v důsledku opotřebování keramické desky znovu nakalibrovat. 
Pro provedení nové kalibrace se obraťte na svého dodavatele Prozone.

Hlášení:  E3
Chyba hardwaru: při automatické samodiagnostice přístroje byl zjištěn problém s hardwarem. Přístroj vypněte, znovu zapněte
a zahajte ošetření. Pokud se hlášení chyby zobrazuje i nadále, obraťte se na svého dodavatele přístroje Prozone.
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Chyby

Hlášení:  E4
Chyba čidla ozónu: při automatické samodiagnostice přístroje byl zjištěn problém s hardwarem. Přístroj vypněte, znovu zapněte
a zahajte ošetření. Pokud se hlášení chyby zobrazuje i nadále, obraťte se na svého dodavatele přístroje Prozone.

Hlášení:  E5
Chyba nadměrného tlaku: při automatické samodiagnostice přístroje byl zjištěn nadměrný tlak v ozónové komoře. Zapněte přístroj
znovu, když bude odstraněna hadice násadce. Pokud poté chyba zmizí, zkontrolujte, zda nedochází k blokování vzduchu uvnitř
hadice, násadce nebo špičky. Pokud se hlášení chyby zobrazuje i nadále, obraťte se na svého dodavatele přístroje Prozone.
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16. Podmínky prostředí

Provoz
Teplota: 5 °C až 40 °C
Nadmořská výška: -390 m až 3 012 m
Atmosférický tlak: 70 kPa až 106 kPa
Relativní vlhkost vzduchu: 15 až 95 %, nekondenzující, podle směrnice EN 60601-1, dílčí odstavec 44.5

Přeprava a skladování
Teplota: -20 °C až 60 °C
Nadmořská výška: -390 m až 5 574 m
Atmosférický tlak: 50 kPa až 106 kPa
Relativní vlhkost vzduchu: 15 % až 95 %, nekondenzující

Recyklace
Prozone: Přístroj obsahuje mnoho cenných materiálů. Proto odevzdejte přístroj k recyklaci materiálů do

příslušného komunálního sběrného systému.
Hlavní přístroj musí být zlikvidován jako »zvláštní elektronický odpad«. 

Nožní ovládání: Nožní ovládání je třeba po vyřazení zlikvidovat podle místních předpisů, popřípadě jako »zvláštní
elektronický odpad«.
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17. Technické údaje

Elektrické vlastnosti
Síťové napětí: 100–240 V AC
Frekvence: 50–60 Hz 
Výkon: 30 VA
Pojistka: 2 × 250 V T1.00L
Druh provozu: Nepřetržitý provoz
Třída ochrany: Třída II (s provozním uzemněním)
Uzavřený přístroj: Typ BF
Stupeň bezpečnosti při 
přítomnosti hořlavého 
anestetika: Nevhodný

Ozón
Generování ozónu: 140 ppm při 2 l/min.

Ochrana proti vniknutí vody
Prozone: Řídicí jednotka je klasifikována jako »obvyklé zařízení« (uzavřený přístroj bez ochrany proti vniknutí

vody).
Nožní spínač: IPX1 – ochrana proti kapající vodě

Fyzikální vlastnosti
Hmotnost: 1,8 kg
Rozměry: 24 cm × 26,5 cm × 6,5 cm



18. Elektromagnetická kompatibilita

Prohlášení výrobce
VAROVÁNÍ: Použití příslušenství a kabelů, které nesplňují specifikace, může způsobit vyšší úroveň rušení a/nebo nižší odolnost vůči
rušení.

Délka kabelu:
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Kabely a příslušenství Maximální délka Odpovídá

Kabel násadce 1,80 m Vysokofrekvenční emise, CISPR 11, třída B / skupina 1

Nožní spínač 3,00 m EN 61000-3-2, Meze pro emise harmonického proudu

Síťový kabel 2,50 m EN 61000-3-3, Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích
nízkého napětí

EN 61000-4-2, Zkušební a měřicí technika – Elektrostatický výboj – Zkouška odolnosti
EN 61000-4-4, Zkušební a měřicí technika – Rychlé elektrické přechodné děje/skupiny 

impulzů – Zkouška odolnosti
EN 61000-4-5, Zkušební a měřicí technika – Rázový impulz – Zkouška odolnosti
EN 61000-4-11, Zkušební a měřicí technika – Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení

a pomalé změny napětí – Zkouška odolnosti
EN 61000-4-8, Zkušební a měřicí technika – Magnetické pole síťového kmitočtu – Zkouška

odolnosti (50/60 Hz)
EN 61000-4-6, Zkušební a měřicí technika – Odolnost proti rušením šířeným vedením,

indukovaným vysokofrekvenčními poli
EN 61000-4-3, Zkušební a měřicí technika – Vyzařované vysokofrekvenční 

elektromagnetické pole – Zkouška odolnosti



Elektromagnetické emise
Přístroj Prozone je povoleno používat ve specifických elektromagnetických prostředích. Zákazník, resp. uživatel přístroje Prozone,
musí zajistit, aby byl používán v elektromagnetickém prostředí, které odpovídá následujícímu popisu:
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Elektromagnetická kompatibilita

Kontrola emisí Shoda Směrnice pro elektromagnetické prostředí

Vysokofrekvenční emise, Skupina 1 Tento přístroj používá vysokofrekvenční energii pouze pro vnitřní funkce
CISPR 11: přístroje. Vysokofrekvenční emise jsou proto velmi nízké a je nepravděpodobné, že

by docházelo k rušení jiných elektronických zařízení, která se nachází v blízkosti.

Vysokofrekvenční emise, Třída B Přístroj je určen k použití ve všech prostředích, včetně obytných oblastí, a je 
CISPR 11: povoleno jej připojit přímo na veřejnou síť nízkého napětí určenou pro obytné

oblasti.

Meze pro emise Třída Ax
harmonického proudu
EN 61000-3-2:

Omezování změn napětí, Vyhovuje
kolísání napětí a flikru 
v rozvodných sítích
nízkého napětí
EN 61000-3-3:



31

Odolnost vůči elektromagnetickému rušení

Zkouška odolnosti EN 60601-1-2 Úroveň shody Směrnice pro elektromagnetické 
vůči rušení prostředí

Zkušební a měřicí technika – ± 6 kV kontaktní ± 6 kV kontaktní Podlaha musí být dřevěná, betonová nebo 
Elektrostatický výboj – výboj výboj dlaždicová. Pokud je podlaha pokryta 
Zkouška odolnosti syntetickým materiálem, musí být relativní 

vlhkost vzduchu minimálně 30 %.
EN 61000-4-2 ± 8 kV vzdušný výboj ± 8 kV vzdušný výboj 

Zkušební a měřicí technika – ± 2 kV pro síťová ± 2 kV pro síťová Jakost síťového napájení musí splňovat 
Rychlé elektrické přechodné vedení vedení požadavky na běžné komerční napájení
děje/skupiny impulzů – nebo napájení kliniky.
Zkouška odolnosti ± 1 kV pro vstupní/ ± 1 kV pro vstupní/
EN 61000-4-4 vedení vedení

Zkušební a měřicí technika – ± 1 kV diferenciální ± 1 kV diferenciální Jakost síťového napájení musí splňovat
Rázový impulz – požadavky na běžné komerční napájení
Zkouška odolnosti nebo napájení kliniky.
EN 61000-4-5 ± 1 kV běžný provoz ± 1 kV běžný provoz
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Odolnost vůči elektromagnetickému rušení

Zkouška odolnosti EN 60601-1-2 Úroveň shody Směrnice pro elektromagnetické 
vůči rušení prostředí

Zkušební a měřicí technika – <5 % UT <5 % UT Jakost síťového napájení musí splňovat
Krátkodobé poklesy napětí, (>95 % pokles UT) (>95 % pokles UT) požadavky na běžné komerční napájení nebo
krátká přerušení a pomalé za 1/2 periody za 1/2 periody napájení kliniky. Pokud uživatel výrobku
změny napětí – 40 % UT 40 % UT potřebuje zajistit nepřetržitý provoz i v případě 
Zkouška odolnosti, (60 % pokles UT) (60 % pokles UT) výpadku síťového napájení, je třeba výrobek
EN 61000-4-11 za 5 period za 5 period připojit k nepřerušitelnému napájecímu

70 % UT 70 % UT zdroji (UPS).
(30 % pokles UT) (30 % pokles UT)

za 25 period za 25 period
<5 % UT <5 % UT
(>95 % pokles UT) (>95 % pokles UT)
za 5 s za 5 s

Zkušební a měřicí technika – 3 A/m 3 A/m Jakost síťového napájení musí splňovat
Magnetické pole síťového požadavky na běžné komerční napájení
kmitočtu – Zkouška odolnosti nebo napájení kliniky.
(50/60 Hz), EN 61000-4-8
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Odolnost přenosných vysokofrekvenčních přístrojů vůči elektromagnetickému rušení

Výrobek je určen k použití v elektromagnetickém prostředí dle dále uvedeného popisu. Zákazník, resp. uživatel výrobku, musí zajistit,
aby byl používán v takovém prostředí.

Zkouška odolnosti vůči Zkušební hladina Úroveň shody Směrnice pro elektromagnetické 
rušení dle EN 60601 prostředí

Vzdálenost mezi přenosnými nebo mobilními vysokofrekvenčními komunikačními přístroji a součástmi výrobku, včetně kabelu,
by neměla být menší než doporučená ochranná vzdálenost, která se vypočítá podle příslušné rovnice vysílací frekvence.

Zkušební a měřicí technika – 3 Veff 3 Veff Doporučená ochranná vzdálenost
Odolnost proti rušením šířeným 150 kHz až 80 MHz d = 1,2 P
vedením, indukovaným d = 1,2 P 80 MHz až 800 MHz
vysokofrekvenčními poli d = 2,3 P 800 MHz až 2,5 GHz
EN 61000-4-6
Zkušební a měřicí technika – 3 V/m 3 V/m
Vyzařované vysokofrekvenční 0 MHz až 2,5 GHz »P« je zde maximální jmenovitý výstupní výkon
elektromagnetické pole – vysílače ve wattech (W) v souladu s údaji
Zkouška odolnosti výrobce vysílače a »d« je doporučená 
EN 61000-4-3 vzdálenost v metrech (m).

Intenzita pole napevno instalovaného vysokofrekvenčního vysílače, stanovená státní zkušebnou elektromagnetických veličin, by
neměla v žádném frekvenčním rozsahu překročit přípustnou úroveň.

K rušení může docházet v bezprostřední blízkosti přístrojů, které jsou označeny následujícím symbolem:



34

Odolnost přenosných vysokofrekvenčních přístrojů vůči elektromagnetickému rušení

Poznámka 1: Při 80 MHz resp. při 800 MHz platí vždy vyšší frekvenční rozsah.

Poznámka 2: Tyto směrnice nemusí platit pro všechny situace. Šíření elektromagnetického vlnění je ovlivněno absorpcí a odrazem od
konstrukcí, objektů a osob.

Intenzitu pole napevno instalovaného vysílače, například základních stanic pro radiotelefony (bezšňůrové nebo mobilní telefony)
a mobilních rádiových stanic, amatérských vysílačů, AM a FM rozhlasových vysílačů a televizních vysílačů, nelze teoreticky vypočítat
s naprostou přesností. K určení elektromagnetických polí, která se generují napevno instalovanými vysokofrekvenčními vysílači, je
třeba provést elektromagnetická měření na místě. Pokud naměřená intenzita pole na místě, kde se přístroj používá, překročí výše
uvedenou přípustnou intenzitu vysokofrekvenčního pole, je třeba přístroj pozorovat, zda funguje běžným způsobem. Při zjištění
abnormálního chování může být potřeba provést další opatření, například přístroj otočit nebo přemístit.
Ve frekvenčním rozsahu 150 kHz a 80 MHz by měla být intenzita pole nižší než 3 V/m.
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Doporučené ochranné vzdálenosti 

Výrobek je určen k použití v elektromagnetickém prostředí s kontrolovaným vyzařováním vysokofrekvenčních poruchových veličin.
Zákazník, resp. uživatel výrobku, může přispět k zamezení elektromagnetického rušení dodržením minimální vzdálenosti mezi
přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními komunikačními zařízeními (vysílači) a výrobkem podle následujících doporučení, která
se řídí maximálním výstupním výkonem komunikačního zařízení.

Maximální 
jmenovitý výkon 
vysílače ve wattech Ochranná vzdálenost v závislosti na frekvenci vysílače (v metrech)

150 kHz až 80 MHz 80 MHz až 800 MHz 800 MHz až 2,5 GHz
d = 1,2 √P d = 1,2 √P d = 2,3 √P

0,01 0,12 m 0,12 m 0,23 m 
0,1 0,38 m 0,38 m 0,73 m 
1 1,2 m 1,2 m 2,3 m 
10 3,8 m 3,8 m 7,3 m 
100 12 m 12 m 23 m 

Pro vysílač s maximálním výstupním výkonem, který není uveden výše, lze vypočítat bezpečnostní vzdálenost »d« v metrech (m)
pomocí rovnice z vysílací frekvence a maximálního jmenovitého výstupního výkonu »P« vysílače ve wattech (W) dle údajů výrobce
vysílače.

Poznámka 1: Při frekvencích 80 resp. 800 MHz vždy platí ochranná vzdálenost pro vyšší frekvenční rozsah.
Poznámka 2: Tyto směrnice nemusí platit pro všechny situace. Šíření elektromagnetického vlnění je ovlivněno absorpcí a odrazem od
konstrukcí, objektů a osob.
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19. Příslušenství 

Používejte výhradně originální díly a příslušenství nebo příslušenství a náhradní díly schválené společností TTT.

> REF 05864100 Hadice násadce se spojkou
> REF 05875200 Násadec
> REF 05863400 Filtrační patrona
> REF 05863500 Nožní ovládání
> REF 05863700 Špička Prozone Coro (20 ks)
> REF 05863800 Špička Prozone Endo (20 ks)
> REF 05863900 Špička Prozone Perio (20 ks)
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20. Záruka

Jako výrobce ručí společnost TTT za případné vady materiálu či výrobní chyby, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců od
zakoupení výrobku.

Společnost TTT nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným užíváním nebo opravou třetí osobou, která neměla
oprávnění od společnosti TTT! Díly podléhající běžnému opotřebení, například žárovky, jsou ze záruky vyjmuty.

Záruční nároky uplatňujte, při předložení dokladu o zakoupení, u vašeho dodavatele nebo na autorizovaném servisním místě
společnosti TTT. 

Provedení záručního výkonu neprodlužuje záruku ani záruční lhůtu.



CERTIFIK
ÁT O ABSOLVOVANÉM

 ŠKOLENÍ

Uživatel

Adresa

Prodejce

Výrobní číslo přístroje Prozone

Zákazník, resp. uživatel, byl seznám
en se všem

i funkcem
i přístroje podle aktuálního

návodu k použití. Zvláště zdůrazněny byly bezpečnostní pokyny, pokyny pro
dezinfekci, sterilizaci, čištění a údržbu.

Jm
éno osoby vedoucí školení

Adresa

Datum
Podpis

Příloha 1: Kopie pro prodejce
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Protokol Prozone

Kontrola přístroje Prozone prováděná uživatelem

Datum Dräger 10/a, vizuální kontrola / v pořádku

Poznámka:
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Změny vyhrazeny

TIP TOP TIPS Sarl.
Ch. de la Navigation 4, P.O. Box 122
CH-1180 Rolle, Switzerland

t +41 / 21 / 801 20 00, f +41 / 21 / 826 20 01
ttt@ttt-swiss.com

Prodej

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria

t +43 / 6274 / 6236-0, f +43 / 6274 / 6236-55
office@wh.com wh.com

1254 ISO 13485


