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1. Než začnete

Výroba podle směrnice EU
Tato světelná sonda je zdravotnickým prostředkem podle směrnice EU 93/42/EHS.

Použití v souladu s určením
Produkt slouží jako pomůcka k rozpoznání a kontrole kariézní zuboviny, zvláště u zuboviny během exkavace v již otevřených 
kavitách.

Nežádoucí účinky (kontraindikace)
Nepoužívejte světelnou sondu ve spojení s barvicími roztoky na kazy!

Nepoužívejte světelnou sondu, pokud nerozeznáváte červenou a zelenou barvu nebo trpíte zrakovou vadou na červenou a zelenou 
barvu.

Cílová skupina
Tento produkt je určen výhradně k použití odborným zubařským personálem na pracovištích zubních klinik a v laboratoři.



Potenciálně nebezpečná situace, 
při které by mohl být produkt nebo 
předmět v jeho blízkosti poškozen.

Potenciálně nebezpečná situace, která 
by mohla vést k lehkému poškození 
zdraví.

Potenciálně nebezpečná situace, která 
by mohla vést k těžkému poškození 
zdraví nebo smrti.

Bezprostředně hrozící nebezpečí, které 
vede k těžkému poškození zdraví nebo 
smrti.
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Než začnete

Označení stupňů nebezpečí
K prevenci škod na zdraví či věcných škod dbejte varovných a bezpečnostních pokynů uvedených v tomto dokumentu. Tyto jsou 
označeny především takto:

NEBEZPEČÍ

VAROVÁNÍ

VÝSTRAHA

POZOR

Pokyny pro aplikaci a další důležité 
informace.

DŮLEŽITÉ
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2. Bezpečnostní pokyny

Povinnosti uživatele
> Používejte pouze bezvadné pracovní prostředky, které nejsou v rozporu s uvedenými údaji (viz strana 11).
> Chraňte sebe, pacienta a třetí osoby před nebezpečím. Dbejte proto bezpečnostních pokynů.
> Dbejte na použití v souladu s určením.
> Uchovejte si návod k použití po ruce, aby bylo možné kdykoliv do něj nahlédnout.

Předcházení přenosu infekcí a křížové kontaminaci
Předcházejte přenosu infekcí a křížové kontaminaci mezi pacienty, uživateli a třetími osobami: 
Po každém pacientovi proveďte sterilizaci.

Přijměte vhodná hygienická opatření např. používejte ochranné rukavice.

Před uvedením do provozu
Před prvním uvedením do provozu sterilizujte nové světlovody a části příslušenství použité na pacientovi.

Delší přestávka v užívání
Po delších přestávkách v užívání světelnou sondu dle pokynů vyčistěte a dezinfikujte. Sterilizujte světlovod. Dbejte pokynů ke 
skladování akumulátoru (viz strana 13-14).

Normalizační fáze
Po přepravě a před prvním uvedením do provozu proveďte přiměřenou normalizační fázi.
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Bezpečnostní pokyny

Clonění
Nesviťte přímo do očí!
Světelná sonda se smí zapínat teprve v ústech pacienta, aby se zabránilo oslnění. Oslnění není škodlivé, může však způsobit 
krátkodobé omezení zrakových schopností.

UV záření
Produkt LED rizikové třídy 0. Světelná sonda vyzařuje UV záření. Zabraňte nadměrnému zatížení sliznice úst UV zářením.

Světlovod
Před každým použitím zkontrolujte řádný stav světelné sondy a pevné usazení světlovodu.

Pokud je sklo světlovodu roztříštěné nebo vykazuje ostré hrany, hrozí nebezpečí pořezání. Předcházejte řezným poraněním tak, 
že nebudete používat poškozené světlovody.

Světelné vodiče resp. světelné sondy nesmí upadnout na zem ani nesmí být vystaveny nárazům. Pokud světlovod resp. světelná 
sonda upadla na zem, zkontrolujte světlovod, zda nevykazuje poškození.

Zahřívání
Při nepřetržitém provozu delším než 20 s se může světelná sonda zahřát až na 48 °C. Maximální provozní doba činí 2 minuty.

Chybná funkce nebo poškození
V případě chybné funkce nebo poškození přerušte ihned používání. Poškozené nástroje mohou způsobit zranění. Informujte 
autorizovaného servisního partnera W&H nebo výrobce.
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Bezpečnostní pokyny

Náhradní díly a příslušenství
Používejte pouze originální díly W&H nebo díly schválené společností W&H. U dílů, které nejsou společností W&H schváleny, není 
zaručena bezpečná funkce.
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3. Technický popis

Funkce
FACE (Fluorescence aided caries excavation) je metoda, která umožňuje ošetřujícímu lékaři cíleně odstranit infikovaný zubní 
materiál na základě zvláštních fluorescenčních vlastností odpadních produktů bakterií zubního kazu.

Způsob činnosti
Jak je znázorněno na obrázku, zub je během exkavace osvícen fialovým 
světlem, což způsobí fluorescenci kariézního zubního materiálu, ale 
také zdravé zuboviny. Ošetřující lékař sleduje kavitu přes filtr. Filtr 
odfiltrovává kratší vlnové délky, tzn. zvláště pak fialové iniciační světlo. 
Podíl světla s delší vlnovou délkou zůstává přes filtr viditelný, takže lze 
cíleně rozpoznat červeně fluoreskující podíly kazu.
Červeně fluoreskující kariézní zubní materiál lze dobře rozpoznat a 
tedy oddělit od zeleně fluoreskujícího zdravého zubního materiálu. 
Kariézní zubní materiál lze tak selektivně odstranit zubní vrtačkou nebo 
škrabkou.

LED

Pozorovatel

Filtr
> 500 mm
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Technický popis

Konstrukce světelné sondy

 Nabíječka
 Světlovod 90°
 Základní těleso
 Akumulátor
 Diagnostické brýle
 Napájecí zdroj
 Filtrační kroužek
 Těsnicí O-kroužek



















Rozsah dodávky

Základní vybavení REF 11820400
m	Hlavní těleso (1 ks)
m Akumulátor (2 ks)
m Světlovod 90° (2 ks)
m Nabíječka (1 ks)
m Napájecí zdroj EU (1 ks)
m Diagnostické brýle (1 ks)
m Filtrační kroužek (1 ks)
m Těsnicí O-kroužek (1 ks)

Příslušenství / náhradní díly
m	REF 06904100 Kompletní světelná sonda (hlavní těleso 1 ks, akumulátor 2 ks, světlovod 90° 2 ks,  

diagnostické brýle 1 ks, filtrační kroužek 1 ks, těsnicí O-kroužek 1 ks)
m	REF 06904200 Hlavní těleso
m	REF 06907700 Akumulátor
m	REF 06904300 Světlovod 90°
m	REF 06904400 Světlovod 140°
m	REF 06904500 Diagnostické brýle
m	REF 06904800 Nabíječka
m	REF 06904900 Napájecí zdroj EU
m	REF 06904700 Sada nástavců na brýle
m	REF 07186300 Filtrační kroužek
m	REF 07186100 Těsnicí O-kroužek 10

Technický popis



Technické údaje

Výkon záření LED v mW: 60 – 250
Vlnová délka LED v nm: cca 405
Filtr diagnostických brýlí v nm: > 500

Provozní podmínky
Okolní teplota: 10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F)
Relativní vlhkost vzduchu: 30 % až 95 %
Tlak vzduchu: 700 hPa až 1060 hPa

Skladovací a přepravní podmínky
Okolní teplota: -20 °C až +70 °C (-4 °F až 158 °F)
Relativní vlhkost vzduchu: 10 % až 95 %
Tlak vzduchu: 500 hPa až 1060 hPa
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Technický popis
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4. Obsluha

Připojení napájecího zdroje
 Zasuňte zástrčku kabelu napájecího zdroje do přípojky na spodní straně nabíječky.
 Uložte kabel do kanálu vedle přípojky a upněte kabel pod úchyty.

Uložte přístroj v minimální vzdálenosti 1,5 m od pacienta na stabilní a vodorovný 
povrch.

DŮLEŽITÉ



Výměna a nabíjení akumulátoru
Akumulátor vystačí na 25 minut provozu. Je-li akumulátor zcela vybitý, trvá úplné nabití přibližně 1 hodinu. Při vybití akumulátoru 
začne světlovod blikat.

Doba uložení akumulátorů činí 4 měsíce. Po uplynutí této lhůty je třeba akumulátor dobít. Pokud se tak nestane, může dojít 
ke snížení kapacity dobíjení resp. k úplnému znehodnocení akumulátoru. W&H doporučuje skladovat akumulátor vložením do 
nabíječky.

Dodané akumulátory mají zpravidla dobu použitelnosti až 12 měsíců. Poté se může výkon odpovídajícím způsobem snížit. Dobu 
použitelnosti kontrolujte pomocí čísla šarže LOT (definice LOT = rok rok týden týden, např. 1150 pro 2011 KT 50).

Před uvedením nabíječky do provozu je třeba zkontrolovat stav napětí.
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Obsluha

Nebezpečí skřípnutí

Při zasouvání akumulátoru může dojít ke skřípnutí kůže prstu.

> Akumulátor držte pokud možno co nejdále vzadu.

VÝSTRAHA
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Obsluha

 Vytáhněte vybitý akumulátor (B) ze světelné sondy (A).
 Zasunujte nabitý akumulátor do světelné sondy, dokud slyšitelně nezacvakne.
 Vložte vybitý akumulátor do nabíječky (C), dokud slyšitelně nezacvakne.

> Akumulátor je kompletně dobitý, jakmile zhasne světelný indikátor nabíjení.B

A

C
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Obsluha

Použití světlovodu
Světlovody dosahují limitu opotřebení po 2 000 sterilizačních cyklech a po 2 letech nastává konec doby jejich použitelnosti.

Světlovody vyměňujte podle potřeby. Světelný výkon se může snížit, a proto se hranice mezi červenou a zelenou fluorescencí 
nezobrazí dostatečně výrazně.

 Zašroubujte světlovod (90° nebo 140°) až nadoraz do hlavního tělesa.



Zapnutí/vypnutí světelné sondy

 Nasaďte si diagnostické brýle (A) nebo
na světelnou sondu nasaďte filtrační kroužek (B).

 Podržte světelnou sondu v ústech pacienta.
 Aktivujte otočný spínač (A) (on – off), např. druhou rukou.

Otočení proběhne o 90°. Směr otáčení je libovolný.
> Světelná sonda je zapnutá.

 Při opakované aktivaci otočného spínače (A) (on – off), tj. pohybem vpřed resp. 
vzad, se světelná sonda vypne.
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Obsluha

Zabraňte oslnění!

Při přímém svícení do očí může dojít k oslnění. To není škodlivé, může však způsobit 
krátkodobé omezení zrakových schopností.

> Světelnou sondu zapínejte až v ústech pacienta.
> Světelnou sondou nikdy nesviťte přímo do očí.

VÝSTRAHA

A

A

B



Diagnostické brýle lze prostřednictvím dodané předsazené lupy Eschenbach 
(1,7násobné zvětšení) rozšířit o funkci lupy.

	Nasaďte ochranný kryt (B) na přechodový můstek nástavce na brýle (A).
 Namontujte na nástavec na brýle předsazenou lupu Eschenbach (C).
 Upevněte nástavec na brýle na diagnostické brýle.
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Obsluha

Sada nástavců na brýle může doplnit filtrační funkci běžných brýlí s lupou (bez 
nástavce LED).

 Nasaďte ochranný kryt (B) na přechodový můstek nástavce na brýle (A).
 Namontujte na nástavec na brýle diagnostický štítek (C).
 Upevněte nástavec na brýle na brýle s lupou.

nebo

Upevnění nástavce na brýle
Sada nástavců na brýle (REF 06904700) je k dostání jako příslušenství.

C

B
A

C

A
B



Užívání

Světelná sonda slouží jako podpora při exkavaci kazu v již otevřených kavitách a je vizuální pomůckou k indikaci/kontrole. 
Ta funguje tak, že kariézní zubní materiál fluoreskuje červeně a zdravý zubní materiál zeleně.

Světelná sonda neslouží k posouzení počínajícího kazu.

Použijte světelnou sondu, pokud jste se k ošetření kazu rozhodli již po prvotní diagnóze a kavita je otevřená.

Výsledky fluorescence pomocí světelné sondy slouží jako povrchní informace, která může být jedním z faktorů pro volbu dalšího 
způsobu ošetření. Konečné rozhodnutí, zda následuje další terapie a jak dlouho bude případně trvat, činí aplikující osoba.

Před zapnutím světelné sondy si nasaďte diagnostické brýle.

Pro co nejlepší rozlišení hranice mezi červenou a zelenou fluorescencí se vyhněte vlivu externích zdrojů světla. Proto při použití 
světelné sondy otočte operační světlo směrem pryč nebo jej vypněte.

Během exkavace kazu u caries profunda může v oblasti blízko zubní dřeně dojít k hnědavé fluorescenci. Příčina tohoto jevu není 
zcela jednoznačně známa. Zejména v takovém případě by měla být při rozhodování o terapii použita další indikační pomůcka  
(např. sonda).

Po odstranění kariézního zubního materiálu doporučujeme na závěr zkontrolovat kavitu světelnou sondou.

Klinicky doporučený postup představuje například způsob ošetření, kdy je použita fluorescenční metoda. Podle stupně použití se 
mění červená fluorescence.
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Obsluha



Demontáž světelné sondy
Za účelem čištění, dezinfekce nebo sterilizace je možné světelnou sondu demontovat.

 Vytáhněte baterii (D) z hlavního základního tělesa (C).
 Odšroubujte světlovod (A nebo B) od hlavního tělesa.
 Čištění, dezinfekci a sterilizaci proveďte jak je popsáno níže.
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5. Péče a údržba

Nebezpečí zkratu

Akumulátor (D) a hlavní těleso (C) se v žádném případě nesmí ponořit do kapaliny. 
Komponenty lze dezinfikovat pouze otěrem!

POZOR

A B

C

D



Čištění povrchu
Ruční čištění vždy kombinujte s dezinfekcí.

Světelná sonda se nesmí čistit a dezinfikovat strojově.

 Světlovod a filtrační kroužek čistěte pod tekoucí vodou (< 38 °C, 
min. kvality pitné vody).

 Akumulátor a hlavní těleso otřete vlhkou textilií. 
POZOR! Akumulátor a hlavní těleso se nesmí čistit pod tekoucí vodou.
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Péče a údržba

Nikdy je nečistěte v ultrazvukové lázni!

POZOR



Povrchová dezinfekce
Světelná sonda se nesmí čistit a dezinfikovat strojově.

Světelnou sondu a filtrační kroužek lze dezinfikovat otěrem. 
POZOR! Akumulátor a hlavní těleso se nesmí dezinfikovat ponořením.

> Všechny dezinfekční prostředky musí být schváleny ve vaší zemi a musí mít prokazatelné antibakteriální, fungicidní a antivirové 
účinky.

 Dezinfekci otěrem provádějte podle pokynů výrobce.
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Péče a údržba

Nikdy neponořujte do dezinfekčního roztoku!

POZOR



Všechny díly skladujte tak, aby byly chráněny před kontaminací.

Po uplynutí doby uchovávání zopakujte sterilizaci.

Sterilizace
 Součásti čistěte a dezinfikujte.
 Světlovody (A/B) sterilizujte v autoklávu s nasycenou vodní párou při teplotě
 134 °C (274 °F) po dobu 3 min. (přetlak 2,04 bar; 29.59 psi). 

POZOR! Nikdy nesterilizujte akumulátor (D), hlavní těleso (C) ani filtrační
 kroužek (E).

Schválené jsou parní sterilizátory, které odpovídají třídě B nebo třídě S podle normy 
EN 13060 a jsou navíc vhodné ke sterilizaci stomatologických nástrojů a produktů.
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Péče a údržba

Světlovody sterilizujte v obalu vhodném ke sterilizaci a skladování, aby se zabránilo 
poškrábání nebo olupování světlovodů v autoklávu.

Během fáze sušení nepřekračujte teplotu 140 °C (284 °F). 
Neukončujte fázi sušení předčasně.

Neurychlujte chladnutí ponořením světlovodů do studené vody. Mohlo by dojít k 
jejich prasknutí!

POZOR

VÝSTRAHA

A B

C

D

274° F
3 min

E



Přeprava
Před odesláním nástroj příp. díl příslušenství použitý na pacientovi vyčistěte a vydezinfikujte.
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6. Skladovací a přepravní podmínky

+70°C

-20°C

95%

max.

10%

min.
50

106



Světelná sonda, kromě akumulátoru, neobsahuje podle nejaktuálnějšího stavu vědeckých poznatků žádné látky škodlivé pro 
životní prostředí.

> Před likvidací produkt vydezinfikujte.
> Dbejte národních předpisů o likvidaci, které platí ve vaší zemi.

Likvidace akumulátorů a nabíječky

Akumulátory je nutné likvidovat v souladu s předpisy o likvidaci a zákonnými ustanoveními vaší země.

Před likvidací je třeba odstranit následující konstrukční díly:

> Akumulátor v hlavním tělese

Váš produkt je označen symbolem uvedeným vlevo. V rámci Evropského hospodářského společenství podléhá tento 
produkt směrnici 2002/96/ES a příslušným národním zákonům. Tato směrnice požaduje recyklaci/likvidaci produktu v 
souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Produkt se nesmí likvidovat jako směsný komunální odpad!

Dbejte národních předpisů o likvidaci, které platí ve vaší zemi.

Způsob likvidace

Na základě směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních upozorňujeme, že tento produkt podléhá 
zmíněné směrnici a v rámci Evropské unie (EU) musí být předán ke speciální likvidaci.

Před demontáží/likvidací produktu je nutné provést kompletní přípravu (čištění/dezinfekce/sterilizace).
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7. Likvidace



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

Společnost W&H jako výrobce odpovídá za vady materiálu a výrobní závady vzniklé na hnacím násadci, kolénkovém 
násadci a nabíječce po dobu trvání záruky

24 měsíců na světelnou sondu včetně příslušenství a
6 měsíců na akumulátor.

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

Záruční nároky uplatňujte - při předložení dokladu o zakoupení - u svého dodavatele nebo u autorizovaného servisního 
partnera společnosti W&H. Provedení záručního výkonu neprodlužuje záruku ani záruční lhůtu.

Z á r u č n í  l i s t

2 4  /  6  m ě s í c ů  z á r u k y
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Autorizovaní servisní partneři společnosti W&H

Navštivte společnost W&H na internetu na http://wh.com.
V sekci »Servis« naleznete nejbližšího autorizovaného servisního partnera společnosti W&H.
Pokud nemáte přístup na internet, kontaktujte prosím:

W&H AUSTRIA GMBH, Ignaz-Glaser Strasse 53, 5111 Bürmoos
t +43 62746236239, f +43 62746236890, office.at@wh.com



Výrobce

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
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