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Deze tekst is een Nederlandse vertaling van het origineel document, opgemaakt in het Frans.
Referentie J12820 versie V4 en nummer van het plan NO40FR050D
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BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE
Dit document moet samen met de volgende documenten worden gebruikt:
Naam van het document

Referenties

Raadplegingswijze van de elektronische handleiding
Implant Center 2 handleiding
Piezotome 2 handleiding
Piezotome Solo user handleiding

J00007
I27200
I57420
I57500

ELEKTRONISCHE DOCUMENTATIE

De handleiding van uw toestel wordt niet op papier, maar in elektronische vorm geleverd. Indien de website
niet beschikbaar is, gelieve dan nadien in te loggen. U kunt de documentatie ook gratis binnen de zeven dagen
op papier toegestuurd krijgen. U kunt deze documentatie eenvoudig via internet, telefonisch of per brief
aanvragen. De elektronische gebruiksaanwijzingen zijn beschikbaar in PDF-formaat (Portable Document
Format). Om de elektronische gebruiksaanwijzingen te kunnen lezen, moet u over de nodige software
beschikken. U moet de inhoud van de handleiding met betrekking tot het gebruik van uw toestel en zijn
toebehoren hebben gelezen en begrepen. Gebruik uw toestel niet vooraleer u de gebruiksaanwijzing hebt
gelezen. U vindt de handleiding van het toestel op www.satelec.com/documents Print en download zodra u
uw toestel hebt ontvangen alle documentatie of delen van de documentatie die u nodig zou kunnen hebben in
noodgevallen of bij een onderbreking van uw internetverbinding of een storing van uw elektronische
apparatuur (computer, tablet enz.) Wij raden u aan om de website regelmatig te bezoeken om de meest
actuele handleidingen van het toestel te raadplegen en te downloaden. De gebruiker wordt gevraagd om de
documentatie binnen handbereik te houden zodat hij deze indien nodig kan raadplegen. U moet alle papieren
of elektronische documenten van uw medische toestel tijdens de volledige levensduur van uw toestel
bewaren. Bewaar de originele documentatie met betrekking tot het medische toestel en zijn accessoires,
zodat u deze later kunt raadplegen. Wanneer u het toestel uitleent of verkoopt, moet u de documentatie bij
het medische toestel voegen.

4 / 12 – Handleiding | Piezotome 2 handstuk | J12825 | V4 |09 | 04/2018 | NO40NL050D

Het PIEZOTOME LED-handstuk is voorzien van een piëzo- elektrische transducent.
Het is uitgerust met een lichtfunctie waarmee de behandelde plek optimaal kan worden belicht.
Deze lichtfunctie bestaat uit een lichtgevende ring met uiterst krachtige LED-diodes die een veel langere
levensduur hebben dan de traditionele lichtbronnen (glasvezel en lamp).
Naast de prestaties van de piëzo-elektrische transducent en de optische kwaliteiten, is een ander groot
pluspunt dat het voorste deel van het PIEZOTOME LED-handstuk volledig uitneembaar is waardoor het beter
gereinigd en gesteriliseerd kan worden.

I - INSTALLATIE
1. 1 AANSLUITING VAN HET PIEZOTOME LED HANDSTUK MET SNOER
(zie de gebruikershandleiding van de PIEZOTOME)
Let op dat het merkteken op de stekker van het snoer en het merkteken op de aansluitbus aan de linker- of
rechterzijde van het apparaat goed op elkaar zijn uitgelijnd ; Steek de stekker in de aansluitbus totdat u
een 'klik' hoort.
1. 2 TIPS INZETTEN
The PIEZOTOME LED handpiece is a high technology instrument requiring precautions for its use. The tips must
be screwed and moderately tightened (¼ turn) by means of the PIEZOTOME specific wrench or the universal
wrench of Satelec (Fig. 1).
CAUTION: Correct tip vibration requires perfect tightening without overtorquing beyond the thrust point.
Remove the tip after each procedure to avoid self-jamming.

Handleiding | Piezotome 2 handstuk | J12825 | V4 |09 | 04/2018 | NO40NL050D - 5 / 12

II - ONDERHOUD
Voorzorgsmaatregel: Na elk gebruik moet het watercircuit van het PIEZOTOME LED handstuk en de tip
gedurende 20 tot 30 seconden met water worden doorgespoeld.
Opgelet: Haal het PIEZOTOME LED handstuk nooit los van het snoer terwijl het apparaat aanstaat en de
pedaal is ingeschakeld.
2. 1 OONDERHOUD VAN HET PIEZOTOME LED HANDSTUK MET SNOER (Fig. 2)
a) Ontsmetting/reiniging van het PIEZOTOME LED handstuk met snoer
Het PIEZOTOME LED handstuk met snoer mag niet in een ultrasoon bad worden gereinigd.
Koppel het PIEZOTOME LED handstuk met bijbehorend snoer los van het apparaat en verwijder de
tip. Verwijder het mondstuk aan de voorkant van het PIEZOTOME LED handstuk (Fig. 2-A).
Het voorste gedeelte van het PIEZOTOME LED handstuk kan worden losgeschroefd. De
schroefdraad is hierdoor beter toegankelijk en kan met een in alcohol gedrenkt wattenstaafje
efficiënt en gemakkelijk worden gereinigd.
Haal de optische geleider uit het PIEZOTOME LED- handstuk. Deze bevindt zich in het neusstuk
(Fig. 2-A). Trek voorzichtig de lichtring uit het PIEZOTOME LED- handstuk (Fig. 2-A).
Reinig en ontsmet het rompdeel en het snoer met behulp van kant-en-klare reinigings-/
ontsmettingsdoekjes (van het type SEPTOL™ doekjes) die op basis zijn van alcohol, amfoteer en
biguanide (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant), let daarbij extra op de holte van
het schroefgat, het neusstuk, de optische geleider en de lichtring.
Laat het product minstens 15 minuten inwerken. Gebruik doekjes die een CE-markering hebben
of die voldoen aan alle normen die mogelijk vereist zijn door een landelijke regelgeving.
b) Ontsmetting/reiniging van het mondstuk
Ontsmetting/chemische reiniging
Deze reinigingsbeurt moet onmiddellijk na afloop van de ingreep worden uitgevoerd met handschoenen aan.
Dompel het mondstuk in een ultrasoon bad (reinigende / desinfecterende enzymatische oplossing op basis
van quaternaire ammoniumverbindingen) en volg de voorschriften van de fabrikant van de oplossing voor
wat betreft de concentratie en de contactduur.
Gebruik een oplossing die een CE-markering heeft of die voldoet aan alle normen die mogelijk vereist zijn
door een landelijke regelgeving. Spoel alles minstens
30 seconden met stromend water af.
Mechanische / chemische reiniging
Deze reinigingsbeurt moet onmiddellijk na afloop van de ontsmetting / chemische reiniging worden
uitgevoerd met handschoenen aan.
Borstel het mondstuk af in een vers bad dat dezelfde reinigende/desinfecterende enzymatische oplossing
bevat op basis van quaternaire ammonium- verbindingen met behulp van een metalen borstel, gedurende
minstens 30 seconden en in ieder geval zolang als eventuele sporen van besmetting nog aanwezig zijn. Spoel
alles opnieuw minstens 30 seconden met stromend water af.
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c) Droging
Maak alles droog tot er geen vochtsporen meer over zijn met behulp van een schoon wegwerp
vezelvliesdoekje.
d) Sterilisatieomstandigheden
Verpak alles in wegwerp zakjes of sterilisatiehoezen die voldoen aan de eisen van de norm EN ISO 11607-1 of
die voldoen aan alle normen die mogelijk vereist zijn door een landelijke regelgeving.
Voor sterilisatie van het handstuk moet het mondstuk worden verwijderd.
e) Sterilisatie
Het rompdeel van het PIEZOTOME LED-handstuk en de 3 bijbehorende componenten moeten los van elkaar in
een autoclaaf (Fig. 2-B) worden gesteriliseerd met inachtneming van de volgende parameters:
- Autoclaaf: type B overeenkomstig norm EN 13060.
- Sterilisatietemperatuur: 134°C.
- Duur van de sterilisatiebeurt: 18 minuten.
- Druk: minimaal 2 bar
Haal het Piezotome handstuk met snoer onmiddellijk na afloop van de sterilisatiebeurt uit de autoclaaf.
Opgelet:
• Het PIEZOTOME LED handstuk met snoer moet altijd zonder de tip worden gesteriliseerd.
• In het gebruik en tijdens opeenvolgende sterilisaties het PIEZOTOME LED handstuk met snoer voorafgaand
aan ieder gebruik op eventuele uitwendige beschadigingen controleren.
f) Montage
- Sluit de lichtring aan op het PIEZOTOME LED-handstuk en let daarbij op de juiste polariteit (zorg dat de "+"tekens op de lichtring en op het rompdeel van het handstuk bij de elektrische contacten van de lichtring
zich tegenover elkaar bevinden) (Fig. 3).
- Plaats de optische geleider onderin het neusstuk van het PIEZOTOME LED-handstuk.
- Schroef het voorste deel van het handstuk
(neusstuk).
g) Verwijdering en recycling
Het apparaat en de bijbehorende hulpstukken moeten worden ingeleverd bij een inzamelcentrum voor
elektronische apparatuur of worden geretourneerd aan de Satelec klantenservice. Onder geen voorwaarde
mogen het apparaat en de bijbehorende hulpstukken door de gebruiker met het huisvuil worden
weggegooid. De aanwezigheid van dit symbool betekent dat dit product niet als huisvuil behandeld mag
worden, maar dat het apart moet worden verwerkt in overeenstemming met de Richtlijn 2002/96/CE. Door
erop te letten dat dit product op de juiste manier wordt afgevoerd, draagt u bij aan de bescherming van het
milieu. Voor nadere informatie over de recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met
uw plaatselijke overheidsinstantie, een officieel inzamelcentrum of de leverancier bij wie u het product
hebt gekocht. Gebruikte tips moeten in speciale veiligheidscontainers worden weggegooid.
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2. 2 VERVANGING
Het PIEZOTOME LED-handstuk moet vervangen worden zodra de schroefdraad de tips niet voldoende meer
vasthoudt en zodra de buitenkant beschadigingen (scheuren, barsten) gaat vertonen door de herhaaldelijke
sterilisatiebeurten. De optische geleider en de lichtring van het PIEZOTOME LED- handstuk moeten vervangen
worden zodra de lichtintensiteit onvoldoende is geworden en zodra er beschadigingen (scheuren, barsten)
zijn opgetreden door de herhaaldelijke sterilisatiebeurten

2. 3 STORINGEN VERHELPEN
Raadpleeg de tabel
STORING
Geen spray

MOGELIJKE OORZAAK
Irrigatieslang verkeerd aangesloten

De tip trilt wel maar Tip verstopt
er komt geen water
Spray niet goed ingesteld
uit
Onvoldoende
vermogen - Zwakke
trillingen

Geen ultrasone
trillingen

Geen licht

OPLOSSING
Controleer de aansluiting van de irrigatieslang
Tip ontstoppen
Spray goed instellen

Tip versleten of vervormd

Tip vervangen

De tip is niet goed vastgedraaid

Tip met de sleutel opnieuw vastdraaien

Fout contact van de stekker van het
PIEZOTOME LED handstuk met snoer

De contacten van de stekker van het snoer en van de
aansluitbus op het apparaat schoonmaken

Draad van het snoer van het handstuk
doorgesneden

Het PIEZOTOME LED handstuk met snoer ter vervanging aan
de Satelec klantenservice retourneren

Er is geen lichtring in het handstuk.

Installeer de lichtring.

Lichtring is defect.

Vervang de lichtring.

Contacten van de connectors van de
lichtring zijn defect.

Reinig de contacten van de lichtring van de connectors.

Polariteit van contacten van de lichtring Plaats de lichtring met inachtneming van de "+"is omgedraaid.
merktekens die vergissing onmogelijk maken.
Contacten van de connectors van het
handstuk en/of de kabel zijn defect.

Reinig de contacten van de connectors van het handstuk
en/of de kabel.

Lets anders.

Retour naar Techn.Dienst SATELEC.
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III - AANSPRAKELIJKHEID
De fabrikant is niet aansprakelijk indien:
- werkzaamheden of reparaties zijn verricht door andere personen dan door de fabrikant erkende technici,
- het apparaat is gebruikt in een elektrische installatie die niet overeenstemt met de geldende
voorschriften,
- het apparaat is gebruikt op een andere manier dan in deze handleiding is beschreven.
De fabrikant behoudt zich het recht voor het handstuk en/of de gebruikershandleiding zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
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GEGEVENS BETREFFENDE DE FABRIKANT
SATELEC
A Company of ACTEON
Group
17, avenue Gustave Eiffel
BP 30216
33708 MERIGNAC cedex
France
Tel. +33 (0) 556.34.06.07
Fax. +33 (0) 556.34.92.92
E.mail :
satelec@acteongroup.com
www.acteongroup.com

ADRESSEN VAN DE FILIALEN
AUSTRALIA/NEW ZEALAND
ACTEON AUTRALIA/NEW ZEALAND
Suite 119, 30-40 Harcourt Parade
Rosebery NSW 2018
Australia
Tel. +612 9669 2292
Fax. +612 9669 2204
info.au@acteongroup.com
MIDDLE EAST
ACTEON MIDDLE EAST
247 Wasfi Al Tal str.
401 AMMAN - JORDAN
Tel. +962 6 553 4401
Fax. +962 6 553 7833
info.me@acteongroup.com
BRAZIL
MICRO IMAGEM INDUSTRIA COMERCIO
IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 14.041.012/0001-79
Alameda Vênus, 233
Distrito Industrial
Indaiatuba – SP – CEP 13347-659
Brasil
Tel. +55 19 3936 809
RUSSIA
ACTEON RUSSIA
Moscow, Gilyarovskogo str, 6b1
+7 495 1501323

info.ru@acteongroup.com
CHINA
ACTEON CHINA
Office 401 - 12 Xinyuanxili Zhong Street Chaoyang District - BEIJING 100027 - CHINA
Tel. +86 10 646 570 11 / 2 / 3
Fax. +86 10 646 580 15
info.cn@acteongroup.com
SPAIN
ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U.
Avda Principal n°11 H
Poligono Industrial Can Clapers
08181 SENTMENAT (BARCELONA) - SPAIN
Tel. +34 93 715 45 20
Fax. +34 93 715 32 29
info.es@acteongroup.com
GERMANY
ACTEON GERMANY GmbH
Industriestrasse 9 – 40822 METTMANN GERMANY
Tel. +49 21 04 95 65 10
Fax. +49 21 04 95 65 11
info.de@acteongroup.com
TAIWAN
ACTEON TAIWAN
11F., No.1, Songzhi Rd.
Xinyi Dist., Taipei City 11047
TAIWAN (R.O.C.)
+ 886 2 8729 2103

10 / 12 – Handleiding | Piezotome 2 handstuk | J12825 | V4 |09 | 04/2018 | NO40NL050D

info.tw@acteongroup.com
Hong Kong Re. Office
21/F, On Hing Building
Central - Hong Kong
Tel. +852 66 962 134
info.hk@acteongroup.com
THAILAND
ACTEON (THAILAND) LTD
23/45 Sorachai Building 16th floor - Sukumvit 63
Road, Klongton Nua - Wattana, BANGKOK 10110
- THAILAND
Tel. +66 2 714 3295
Fax. +66 2 714 3296
info.th@acteongroup.com
INDIA
ACTEON INDIA
1202, PLOT NO. D-9
GOPAL HEIGHTS, NETAJI SUBASH PLACE
PITAMPURA, DELHI - 110034 - INDIA
Tel. +91 11 47 018 291 / 47 058 291 / 45 618 291
Fax. +91 79 2328 7480
info.in@acteongroup.com
U.K.
ACTEON UK
Phoenix Park– Eaton Socon, St Neots
CAMBS PE19 8EP - UK
Tel. +44 1480 477 307
Fax. +44 1480 477 381
info.uk@acteongroup.com
LATIN AMERICA
ACTEON LATINA AMERICA
Bogotà - COLOMBIA
Celular: +57 312 377 8209
info.latam@acteongroup.com
U.S.A. & Canada
ACTEON North America
124 Gaither Drive, Suite 140
Mount Laurel, NJ 08054 - USA
Tel. +1 856 222 9988
Fax. +1 856 222 4726
Info.us@acteongroup.com
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