Generel brugsanvisning
Sortiment med ultralyd-generatorer

Dette dokument er oversat fra originalen, som er på fransk.
Reference J00050 version V8 og plannummer RBABFR070H
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1 Dokumentation
Denne dokumentation indeholder følgende oplysninger:
l
l
l

Patientsikkerhed, brugersikkerhed og miljøsikkerhed
Installation af det medicinske udstyr under optimale forhold
Identifikation af producenten eller dennes repræsentanter hvis nødvendigt

1.1 Tilknyttet dokumentation
Denne dokumentation skal anvendes sammen med følgende anden dokumentation:
Dokumentnavn
Generel vejledning til hele udvalget af dentale ultralyd-generatorer

Referencer
J00071

Protokoller til rengøring, desinfektion og sterilisation af nøgler

J81031

Protokoller til rengøring, desinfektion og sterilisation af inserts

J02031

Protokol for rengøring, desinfektion og sterilisering af håndstykker

J12981

Skema med indstillingsværdier for ultralyd-generatorernes effekt

J58000

Skema med indstillingsværdier for effekt af ultralyd-generatorerne beregnet til intraoral kirurgi

J58010

Funktion med konsultation af elektroniske brugsanvisninger

J00007

Brugsvejledning til Piezotome Cube

J50121

Quick Clean af Piezotome Cube

J50151

Quick Start til Piezotome Cube

J50150

1.2 Elektronisk dokumentation

Brugsvejledningen til udstyret findes i elektronisk format på den angivne internetadresse og ikke i papirformat. Hvis
internetforbindelse ikke er tilgængelig, bedes du prøve igen senere. Det er også muligt at få en gratis dokumentation i
papirformat inden for en frist på syv dage efter forespørgsel på vores hjemmeside, pr. telefon eller med post.
Den elektroniske brugsvejledning er disponibel i PDF-format (Portable Document Format). Der kræves et program til
læsning af PDF for at få vist den elektroniske brugsvejledning. Det er bydende nødvendigt at have læst og forstået
indholdet i brugsvejledningen angående brugen af dit udstyr og dets tilbehør.
Udstyret må ikke tages i brug, hvis du ikke har kendskab til brugsvejledningen.
Brugsvejledningen for udstyret findes på www.satelec.com/documents
Når du modtager udstyret, anbefales det at udskrive og hente enhver dokumentation eller del af en dokumentation,
som du kan få brug for i en nødsituation eller i tilfælde af svigt af din internetforbindelse elle elektroniske
visningsværktøj som f.eks. En computer eller en tablet. Det anbefales at besøge hjemmesiden jævnligt for at se eller
hente de sidste nye opdateringer af brugsanvisningen. Det anbefales, at have dokumentationen inden for rækkevidde
for at kunne slå op i den, hvis det er nødvendigt.
Al dokumentation i papirform eller som filer i forbindelse med dit medicinske udstyr skal opbevares i hele udstyrets
levetid.
Opbevar den oprindelige dokumentation til det medicinske udstyr og tilbehørsdelene til senere opslag. Hvis det
medicinske udstyr lånes ud eller sælges skal dokumentation medfølge.
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2 Advarsler
2.1 Føderal lov
Teksten herunder er kun gældende for USA.
Den føderale lov (Federal Law) i USA begrænser på sit territorium anvendelsen af dette medicinske udstyr til egnede
og kvalificerede, færdiguddannede tandlæger eller til en anvendelse under deres opsyn.

2.2 Advarsel, der gælder for alle lande, hvor udstyret forhandles
I henhold til standarden IEC62366 er fabrikanter af medicinsk udstyr pålagt at oplyse de anførte informationer
i det nedenstående.

2.3 Mulige brugere
Brugen af dette medicinske udstyr er begrænset til udelukkende at omfatte færdiguddannede professionelle inden for
tandpleje, der er kompetente og kvalificerede inden for disse sædvanlige aktivitetsrammer.
Brugeren skal beherske og overholder reglerne for tandlægegerningen iht. de videnskabelige data for faget og de
medicinske regler for hygiejne, såsom rengøring, desinfektion og sterilisation af medicinsk udstyr.
Dette medicinske udstyr kan anvendes uden at tage højde for de voksne brugeres tilstande, såsom vægt, alder, højde,
køn og nationalitet.
Brugeren skal bære handsker.
Brugeren er ikke patienten.
Brugeren må ikke have nogen af følgende problemer:
l
l
l
l
l

Synsproblemer: Hvis det er tilfældet, skal brugeren bruge briller med synskorrektion.
Svækkelse i hænder, arme og skuldre, der kan bevirke, at hånddelen ikke holdes korrekt i hånden.
Svækkelse i fødder og ben, der kan bevirke, at betjeningspedalen ikke kan anvendes korrekt.
Høreproblemer, der kan forhindre opfattelse af lydsignaler i forbindelse med det medicinske udstyr.
Hukommelses- eller koncentrationsproblemer, der påvirker indstillingen af sekvenserne eller gennemførslen af
behandlingsprotokoller.

2.4 Brugerens specifikke træning
For at bruge dette medicinske udstyr kræves der ingen specifik uddannelse ud over den oprindelige professionelle
uddannelse.
Brugeren er ansvarlig for udførslen af kliniske handlinger og de farer, der kan opstå ved manglende kompetence eller
uddannelse.

2.5 Patientpopulation
Dette medicinske udstyr er beregnet til at blive brugt med følgende patienter:
l
l
l
l

børn
teenagere
voksne
ældre

Dette medicinske udstyr kan anvendes uden at tage højde for patienttilstande, såsom vægt (bortset fra børn), alder,
højde, køn og nationalitet.

2.6 Begrænsning af patientpopulation
Anvendelse af dette medicinske udstyr er forbudt på følgende patienter:
l
l

l
l
l

diegivende
gravide eller ammende kvinder pga. begrænsningerne forbundet med mulige lægemiddelbehandlinger, såsom
bedøvelsesmidler
patienter med medicinale komplikationer
patienter, som er allergiske over for det medicinske udstyrs bestanddele;
patienter med en klinisk beliggenhed, der ikke er egnet til behandlingen;
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Patienten skal være rolig, afslappet, forholde sig i ro og helst være i liggende stilling i tandlægestolen.
Brugeren er den eneste person, der kan beslutte at give eller ikke give behandlinger til sine patienter.

2.7 Kropsdele eller vævstyper, der kan behandles
Behandlingen må kun foregå i området i patientens mundhule.

2.8 Anvendte dele
Insert
Del i direkte kontakt med patienten
Tilfælde med dentale generatorer og traditionel tandpleje Fil
Del i direkte kontakt med patienten
Tilfælde med dentale generatorer og oral kirurgi

Insert
Kontravinkel
Roterende instrument

Del i indirekte kontakt med patienten

Håndstykkets næse
Håndstykke

2.9 Væsentlig ydelse
I henhold til den gældende sikkerhedsstandard for elektrisk, medicinsk udstyr, har fabrikanten bestemt, at det
medicinske udstyr ikke styrer væsentlige ydelser.

2.10 Grundlæggende sikkerhed ved normal brug
Den aktive del, hånddelen, skal være i brugerens hånd under hele den medicinske behandling. Tandlægen vil straks
kunne spore ethvert problem det sted, hvor indgrebet udføres, og reagere i forhold hertil.
Det anbefales at forberede en medicinsk reserveanordning eller alternativt middel, der anvendes til at færdiggøre det
medicinske indgreb, hvis udstyret skulle blive defekt.

2.11 Normale brugsbetingelser
De normale brugsbetingelser er følgende:
l
l
l
l
l

opbevaring
installation
brug
vedligeholdelse
bortskaffelse

2.12 Skyllespray
Skyllesprayen er nødvendig for at afkøle eller skylle stedet, hvor indgrebet udføres.
På visse klinikker er det dog muligt at bruge inserts uden skylning.
På en specialtandlæges klinik er det f.eks. muligt at undlade at bruge skylning udelukkende i det tilfælde, hvor følgende
betingelser overholdes:
l
l
l
l
l
l

anvendelse af en visuel hjælp såsom et mikroskop eller en lup;
firehændigt arbejde med hjælp fra en assistent;
kontinuerlig visning af stedets kliniske tilstand for øjeblikkeligt at spore enhver risiko for overopvarmning;
fortsat indgriben på det kliniske sted i en maksimal varighed på under et minut;
lokal tilledning af et skyllemiddel;
tørring med medicinsk luft.
Tandlægen skal konstant kontrollere, at den manglende skylning ikke skaber en risiko for patienten.

Inserts skal bruges sammen med fabrikantens anbefalede skylning.

2.13 Levetid
Inserternes og filenes form og vægt er afgørende egenskaber for at opnå optimale resultater med ultralydgeneratoren. Brugerens opmærksomhed på disse to egenskaber giver mulighed for at bevare det medicinske udstyrs
optimale ydeevne. Det frarådes derfor kraftigt at ændre inserternes eller filernes struktur ved at file eller vride det
eller ved at udføre andre typer ændringer.
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Ældningen af et insert eller en fil medfører ligeledes en ændring af egenskaber i kraft af et normalt fænomen med
slitage. Et insert eller en fil skal systematisk udskiftes, hvis det er blevet beskadiget på grund af slitage eller fordi det er
faldet ned på gulvet eller er blevet deformeret, m.m.
Da det ikke er muligt at bestemme et maksimalt antal anvendelser, som kan afhænge af mange forskellige parametre
såsom brugsvarighed, emaljens hårdhed, den udøvede styrke eller slitage, anbefaler vi at udskifte hyppigt anvendte
inserts og file mindst en gang om året. Udskift det medicinske udstyr, hvis inserten vibrerer ikke ved den forventede
frekvens, behandlingen foregår ikke som sædvanlig og tager længere tid eller skrider ikke fremad.

2.14 Knæk eller brud på inserts og file
Den ultralydseffekt, som det dentale håndstykke skaber, er tilstrækkelig til at udføre tandpleje. Tandlægen har ikke
behov for at bruge store kræfter på behandlingsstedet; en yderligere og overdreven mekanisk kraft kan nemlig
medføre, at inserts eller file knækker.
Inserts og file er udviklet til at blive brugt på en sikker måde og sammen med håndstykker fra SATELEC, et firma i
koncernen Acteon, i henhold til de definerede effektniveauer.
Der kan dog observeres et fænomen med knæk eller brug i forbindelse med anvendelsesfrekvens, udøvet kraft eller
efter et fald.
For at reducere selv den mindste risiko, skal man bruge et sugesystem som f.eks. en kanyle til sugning af spyt
og opfordre patienten til at trække vejret gennem næsen.
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3 Interaktioner, kontraindikationer, forbud
Her kan du finde oplysninger vedrørende interaktioner, kontraindikationer og forbud, som fabrikanten har kendskab til
på det tidspunkt, hvor dette dokument blev udarbejdet.

3.1 Interferens med andre medicinske anordninger
Det medicinske udstyr er forbundet med potentielle risici, da det udsender elektromagnetiske felter. Der kan opstå
interferenser, når systemet bruges hos patienter med et indopereret medicinsk udstyr såsom pacemaker, dyb
hjernestimulation og vagus nerve stimulation.

Det kan blandt andet medfører en forstyrrelse af alle typer aktive implantater:
l

l
l

l
l

før du bruger dette medicinske udstyr, skal du spørge patienten og brugerne om de har et implantat af denne
type, aktivt eller ikke aktivet;
forklar dem situationen;
evaluer benefit/risk-forholdet og kontakt din patients kardiolog eller en anden kvalificeret sundhedsperson, før
du starter behandlingen;
hold systemet på afstand af implanterbare anordninger;
tag passende forholdsregler og grib hurtigt ind, hvis patienten viser tegn på et ildebefindende.
Symptomer såsom en øget hjerterytme, en uregelmæssig puls eller svimmelhed kan angive, at den
implanterbare hjertestimulator eller defibrillator ikke fungerer korrekt.

Det medicinske udstyr er ikke beregnet til at tåle stød fra en elektrisk defibrillator.

3.2 Anvendelse af andet tilbehør end det, der er leveret af fabrikanten
Det medicinske udstyr er designet og udviklet sammen med sit tilbehør for at garantere maksimal sikkerhed og ydelse.
Brug af andet tilbehør end det originale kan udgøre en risiko for brugeren, patienterne eller selve udstyret.
Forsøg ikke at forbinde tilbehørsdele, som ikke er leveret af SATELEC, et firma i Acteon group med det medicinske
udstyrs eller håndstykkets tilslutninger.
Inserts og filer SATELEC, et firma i Acteon group kan udelukkende forbindes med håndstykker SATELEC, et firma i
Acteon group.
Selv om fabrikanten eller forhandleren af tilbehøret påstår, at tilbehøret er fuldstændigt kompatibelt med SATELEC, et
firma i Acteon group, skal der udvises forsigtighed mht. oprindelsen og sikkerheden af det tilbudte produkt. Du kan
blive advaret af visse indicier, som f.eks. manglende oplysninger, oplysninger kun på fremmed sprog, meget lav pris,
en tvivlsom tilstand, en dårlig kvalitet eller for tidlig nedslidning. Kontakt om nødvendigt en autoriseret forhandler eller
kundeservice SATELEC, et firma i Acteon group.

3.3 Forbudte anvendelser
l
l
l
l
l

Det medicinske udstyr må ikke tildækkes og/eller ventilationsåbningerne må ikke tilstoppes.
Må ikke neddyppes i væske og ikke anvendes udendørs.
Må ikke lægges i nærheden af en varmekilde eller i direkte sollys.
Det medicinske udstyr må ikke udsættes for vanddampe eller vandsprøjt.
Det medicinske udstyr må ikke anvendes i gasholdig atmosfære af typen AP eller APG.

Det medicinske udstyr er ikke beregnet til at fungere tæt ved ioniserende stråler.
Store temperatursvingninger (kold/varm) kan fremkalde kondens i det medicinske udstyr, hvilket kan være farligt. Hvis
det medicinske udstyr skal transporteres fra et køligt sted til et varmt sted, må det ikke bruges, før det har nået
rummets omgivende temperatur.
Det medicinske udstyr må ikke opbevares eller anvendes udenfor de anbefalede områder for temperatur, atmosfærisk
tryk og fugtighedsgrad i vejledningen til det medicinske udstyr.
De tilgængelige elektriske tilslutninger må ikke berøres. Det medicinske udstyr må ikke anvendes uden skylning.
Det medicinske udstyr må ikke anvendes til andre formål end det, det er beregnet til.
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3.4 Flytning af det medicinske udstyr
Når det medicinske udstyr er installeret, er det ikke beregnet til at blive flyttet. Det medicinske udstyr skal fikseres,
således at det ikke kan afmonteres eller flyttes uden at bruge et værktøj.

3.5 Skylning
Dette vedrører medicinsk udstyr, som bruger beholdere, flasker eller lommer.
l
l
l
l
l

l

Fyld aldrig en beholder eller en flaske med skylleopløsning, når den er monteret på det medicinske udstyr;
Tag altid beholderen eller flasken af det medicinske udstyr, før den fyldes op;
Fyld ikke en beholder eller en flaske med skylleopløsning op over det viste mærke for maksimal påfyldning;
Skyllebeholderens skærm skal altid være monteret, når det medicinske udstyr bruges;
Brug det medicinske udstyr med flasker eller lommer, som ikke overskrider det medicinske udstyrs mulige
indhold ( i forhold til option);
For at undgå enhver interaktion såsom krystallisering eller bundfald mellem de forskellige anvendte
skylleopløsninger, skal skyllekredsløbet skylles og beholderens rengøres i henhold til de medfølgende
anvisninger i vejledningen til det medicinske udstyr.

3.6 Montering og afmontering
Med mindre andet er anført i dit medicinske udstyrs specifikke vejledning:
l
l

Indstillingsorganerne er ikke beregnet til at blive taget af eller afmonteret;
Lemme og/eller klapper er ikke beregnet til at blive taget af eller afmonteret.
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4 Elektromagnetisk kompatibilitet
Alle de anførte oplysninger nedenfor svarer til de krav, som fabrikanter af elektrisk, medicinsk udstyr skal
overholde i henhold til standarden IEC60601-1-2.
Det medicinske udstyr er i overensstemmelse med gældende standarder for elektromagnetisk kompatibilitet.
Brugeren skal dog sørge for, at eventuelle elektromagnetiske interferenser ikke skaber en yderligere risiko, som f.eks.
radiofrekvens-sendere eller andre elektroniske enheder.
I dette afsnit kan du finde de nødvendige oplysninger for at sikre en installation og en opstart af dit medicinske udstyr
under de bedste forhold, hvad angår elektromagnetisk kompatibilitet.
De forskellige ledninger til det medicinske udstyr skal holdes på afstand af hinanden.
Visse typer mobile telekommunikationsenheder såsom mobiltelefoner kan skabe interferenser med det medicinske
udstyr. Det er derfor absolut nødvendigt at overholdes de anbefalede separationsafstande i dette afsnit.
Det medicinske udstyr må ikke bruges i nærheden af en anden enhed eller placeres på en anden enhed. Hvis det ikke
kan undgås, er det nødvendigt at kontrollere før brug, at udstyret fungerer korrekt under de forudsete brugsforhold.
Anvendelsen af andre tilbehørsdele end de specificerede eller solgte tilbehørsdele af SATELEC, et firma i Acteon group
som reservedele kan medføre en større emission eller en reducering af det medicinske udstyrs immunitet.

4.1 Kablernes længde
Kabler og tilbehørsdele

Kabler / Ledninger

Maksimal længde

Type test

I overensstemmelse med:

RF-emissioner

CISPR 11, Klasse B

Emission af harmoniske
strømme

IEC61000-3-2

Spændingssvingninger og
flicker

IEC61000-3-3

Immunitet over for
elektrostatiske udladninger

IEC61000-4-2

Udstrålt immunitet –
Elektromagnetiske felter

IEC61000-4-3

Immunitet over for hurtige
IEC61000-4-4
transienter/bygetransienter

<3m

Immunitet over for
strømstød

IEC61000-4-5

Ledningsbåret immunitet –
Ledningsbåret radiofrekvens IEC61000-4-6
interferens
Udstrålet immunitet –
Magnetiske felter

IEC61000-4-8

Immunitet over for
spændingsdyk, korte
afbrydelser og
spændingsvariationer

IEC 61000-4-11

4.2 Anbefalet separationsafstand
Det medicinske udstyr er beregnet til at blive anvendt i et elektromagnetisk miljø, hvor interferens på grund af
udstrålte radiofrekvenser er kontrolleret.
Brug ikke en bærbar radiofrekvenskommunikationsenhed inden for 30 cm (12 tommer) af nogen del af det medicinske
udstyr, herunder kablerne.
Antennekabler og eksterne antenner til bærbare radiofrekvenskommunikationsenheder må ikke placeres eller
anvendes inden for 30 cm (12 tommer) af nogen del af det medicinske udstyr.
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Brug af bærbare radiokommunikationsenheder inden for de specificerede grænser kan indvirke på det medicinske
udstyrs ydeevne.

4.3 Elektromagnetiske emissioner
Det medicinske udstyr er beregnet til at blive brugt i et elektromagnetisk miljø som beskrevet i skemaet nedenfor.
Brugeren eller installatøren skal sikre sig, at det medicinske udstyr anvendes i et sådant miljø
Emissionstest

Overensstemmelse

Forstyrrelse af
elektromagnetisk stråling,
udstrålede emissioner
(CISPR 11)

Gruppe 1

Radiofrekvens-emission
(CISPR 11)

Klasse B

Radiofrekvens-emission
(CISPR 11)

Klasse A

Emission af harmoniske
strømme (IEC61000-3-2)

Klasse A

Spændingsudsving og
flickers

Overensstemmende

Elektromagnetisk miljø – bemærkninger
Det medicinske udstyr anvender kun radiofrekvens-energi til sine
interne funktioner. Disse radiofrekvensemissioner er derfor meget
lave, og forårsager sandsynligvis ingen interferens i elektronisk
udstyr i nærheden.
Emissionsegenskaberne ved dette medicinske udstyr gør det
muligt at anvende det på industriområder og hospitalsmiljøer
[Klasse A defineret i CISPR 11]. Når det anvendes i et boligmiljø, for
hvilket en klasse B defineret i CISPR 11 normalt er påkrævet, kan
dette medicinske udstyr muligvis ikke yde tilstrækkelig beskyttelse
for radiofrekvenskommunikationstjenester. Brugeren kan muligvis
behøve korrigerende foranstaltninger som flytning eller
omorientering af det medicinske udstyr.
Det medicinske udstyr er egnet til at blive brugt i et miljø med
sundhedspleje i hjemmet og på en professionel tandlægeklinik.

Det elektromagnetiske medicinske udstyr i Gruppe 1 Klasse B er følgende:
l
l
l
l
l
l
l

P5 Newtron, P5 Newtron LED
P5 Newtron XS, P5 Newtron XS LED
Piezotome Solo LED
Newtron Booster
Newtron P5, Newtron P5 LED
Newtron P5 XS B.LED
Piezotome Cube

Det elektromagnetiske medicinske udstyr i Gruppe 1 Klasse A er følgende:
l
l
l

Piezotome 2
Implant Center II
Center Cube Implantat

4.4 Magnetisk og elektromagnetisk immunitet
Det medicinske udstyr er beregnet til anvendelse i et elektromagnetisk miljø som angivet nedenfor. Det påhviler
brugeren eller installatøren at sørge for, at det elektromagnetiske miljø er overensstemmende.
Immunitetstest
Elektrostatiske
udladninger (ESD)
(IEC61000-4-2)
Hurtige elektriske
transienter i byger
(IEC61000-4-4)

Testniveau iht.
IEC60601
± 8 kV i kontakt
± 15 kV i luft

Elektromagnetisk miljø /
bemærkninger

Overensstemmelsesniveau

± 8 kV i kontakt
± 15 kV i luft

± 2 kV for
strømforsyningsledninger ± 2 kV for
± 1 kV for signalporte
strømforsyningsledninger

Det medicinske udstyr er egnet til at
blive brugt i et miljø med
sundhedspleje i hjemmet og på en
professionel tandlægeklinik..
Det medicinske udstyr er egnet til at
blive brugt i et miljø med
sundhedspleje i hjemmet og på en
professionel tandlægeklinik.
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Testniveau iht.
IEC60601

Immunitetstest

± 1 kV mellem faser
Strømstød (IEC61000± 2 kV mellem fase og
4-5)
jord
Magnetfelt med tildelt
industriel frekvens
30 A/m
(IEC61000-4-8)

Spændingsfald (IEC
61000-4-11)

Overensstemmelsesniveau

± 1 kV mellem faser
± 2 kV mellem fase og jord

Det medicinske udstyr er egnet til at
blive brugt i et miljø med
sundhedspleje i hjemmet og på en
professionel tandlægeklinik.

30 A/m

Magnetfeltets intensitet bør være på
samme niveau som det, der findes i
et hjemmeplejemiljø og et
hospitalsmiljø.

<0% UT for 0,5 perioder
ved 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° og 315°

<0% UT for 0,5 perioder
ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° og 315°

0% UT for 1 periode
og
70% UT for 25 perioder
ved 50 Hz
For 30 perioder ved 60 Hz
Monofaset ved 0°

0% UT for 1 periode
og
70% UT for 25 perioder ved
50 Hz
For 30 perioder ved 60 Hz
Monofaset ved 0°

0% UT
For 250 perioder ved 50
Spændingsafbrydelser
Hz
(IEC61000-4-11)
For 300 perioder ved 60
Hz

Elektromagnetisk miljø /
bemærkninger

0% UT
For 250 perioder ved 50 Hz
For 300 perioder ved 60 Hz

Elforsyningen via el-nettet skal være
af den kvalitet, som findes i et
hjemmeplejemiljø og et
hospitalsmiljø.
Hvis anvendelsen af systemet
kræver uafbrudt drift under
strømafbrydelser, anbefales det, at
udstyret tilsluttes ved en særskilt
strømforsyning såsom en UPS.
Elforsyningen via el-nettet skal være
af den kvalitet, som findes i et
hjemmeplejemiljø og et
hospitalsmiljø.
Hvis anvendelsen af systemet
kræver uafbrudt drift under
strømafbrydelser, anbefales det, at
udstyret tilsluttes ved en særskilt
strømforsyning såsom en UPS.

4.5 Elektromagnetisk immunitet, radiofrekvenser bærbart udstyr
Det medicinske udstyr er beregnet til anvendelse i et elektromagnetisk miljø som angivet nedenfor. Det påhviler
brugeren eller installatøren at sørge for, at det elektromagnetiske miljø er overensstemmende.
Immunitetstest

Testniveau

Overensstemmelsesniveau

Elektromagnetisk miljø –
bemærkninger

Brug ikke en bærbar radiofrekvenskommunikationsenhed inden for 30 cm (12 tommer) af nogen del af det
medicinske udstyr, herunder kablerne.
Antennekabler og eksterne antenner til bærbare radiofrekvenskommunikationsenheder må ikke placeres eller
anvendes inden for 30 cm (12 tommer) af nogen del af det medicinske udstyr.
Brug af bærbare radiokommunikationsenheder inden for de specificerede grænser kan indvirke på det medicinske
udstyrs ydeevne.
Elektromagnetiske felter,
udstrålet radiofrekvens
(IEC61000-4-3)

10 V/m
80 MHz til 2.7 GHz
80% MA til 1 kHz

10 V/m
80 MHz til 2.7 GHz
80% MA til 1 kHz

Det medicinske udstyr er
egnet til at blive brugt i et
miljø med sundhedspleje i
hjemmet og på en
professionel tandlægeklinik.
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Immunitetstest

Testniveau
9 V/m
710 MHz, 745 MHz, 780
MHz, 5 240 MHz, 5 550
MHz, 5 785 MHz

Felter i nærheden udsendt
af trådløse radiofrekvens
kommunikationsenheder
(IEC 61000-4-3, midlertidig
metode)

27 V/m
385 MHz
28 V/m
450 MHz, 810 MHz, 870
MHz, 930MHz, 1 720 MHz, 1
845 MHz, 1 970 MHz, 2 450
MHz

3 V/m
150 kHz til 80 MHz
Ledningsbårne forstyrrelser, 6 V i ISM-bånd og bånd
induceret af radiofrekvens indbefattet mellem 0,15
felter (IEC61000-4-6)
MHz og 80 MHz, inklusiv
amatørradiobånd
80% MA til 1 kHz

Overensstemmelsesniveau

Elektromagnetisk miljø –
bemærkninger

9 V/m
710 MHz, 745 MHz, 780
MHz, 5 240 MHz, 5 550 MHz,
5 785 MHz
27 V/m
385 MHz
28 V/m
450 MHz, 810 MHz, 870
MHz, 930MHz, 1 720 MHz, 1
845 MHz, 1 970 MHz, 2 450
MHz

Det medicinske udstyr er
egnet til at blive brugt i et
miljø med sundhedspleje i
hjemmet og på en
professionel tandlægeklinik.

3 V/m
150 kHz til 80 MHz
Det medicinske udstyr er
6 V i ISM-bånd og bånd
egnet til at blive brugt i et
indbefattet mellem 0,15 MHz
miljø med sundhedspleje i
og 80 MHz, inklusiv
hjemmet og på en
amatørradiobånd
professionel tandlægeklinik.
80% MA til 1 kHz

Bemærk 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højeste frekvensområde.
Bemærk 2: Disse retningslinjer er muligvis ikke gældende i alle situationer. Elektromagnetisk strålingsspredning
påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og personer.
(a) Feltstyrker fra faste radiofrekvens-sendere såsom stationer til mobiltelefoner (mobiltelefoner / trådløse enheder),
mobilradioer, amatørradioer, AM- og FM-radioudsendelser og TV-udsendelser kan ikke forudsiges teoretisk med
nøjagtighed.
Hvis det elektromagnetiske miljø, der forårsages af faste RF-sendere, skal vurderes, bør det overvejes at få foretaget
en elektromagnetisk måling på stedet. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor det medicinske udstyr anvendes, er
højere end det specificerede RF-overensstemmelsesniveau angivet ovenfor, er det nødvendigt at teste produktets
ydeevne for at kontrollere, at den er i overensstemmelse med specifikationerne. Hvis det medicinske udstyr ikke
fungerer normalt, kan det være nødvendigt at træffe yderligere forholdsregler, som f.eks. at flytte det eller vende det i
en anden retning.
(b) I frekvensområdet fra 150 kHz til 80 MHz bør de elektromagnetiske felter være under 3 V/m.
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5 Desinficering og sterilisation
Anvisningerne vedrørende protokoller for rengøring, desinfektion og sterilisation af tilbehørsdele leveret af SATELEC,
et firma i Acteon group er blevet godkendt for hvert enkelt medicinsk udstyr og tilbehør. De gældende guides er anført i
kapitlet Tilknyttet dokumentation side 1.
De kan downloades på følgende adresse: www.satelec.com/documents.

Den lokale lovgivning vedrørende protokoller for rengøring, desinfektion og sterilisation af udstyret er under alle
omstændigheder fremherskende frem for de udleverede oplysninger af SATELEC, et firma i Acteon group.
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6 Bestemmelser og standarder
6.1 Seneste opdatering af dokumentet
03/2018

6.2 Identifikation af fabrikanten
SATELEC
En virksomhed i ACTEON Gruppen
17, avenue Gustave Eiffel
BP 30216
33708 MERIGNAC cedex
Frankrig
Tlf. +33 (0) 556.34.06.07
Fax. +33 (0) 556.34.92.92
E-mail: satelec@acteongroup.com
www.acteongroup.com

6.3 Fabrikantens ansvar
Fabrikanten kan ikke drages til ansvar i følgende tilfælde:
l

l
l
l
l
l

Manglende overholdelse af fabrikantens anbefalinger under installationen, hvad enten det gælder netspænding
eller elektromagnetisk miljø.
Indgreb eller reparationer udført af personer, som ikke er autoriseret til det af fabrikanten.
Anvendelse af en elektrisk installation, der ikke er i overensstemmelse med gældende forskrifter.
Anvendelse af udstyret til andre formål end dem, der er specificeret i nærværende manual.
Anvendelse af andet udstyr eller andre håndstykker end dem, der leveres af SATELEC, et firma i Acteon group .
Manglende overholdelse af anvisningerne i dette dokument,
NB: Fabrikanten forbeholder sig ret til at ændre det medicinske udstyr og al dokumentation uden varsel.
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6.4 Adresser på filialer
AUSTRALIEN/NEW ZEALAND
ACTEON AUTRALIA/NEW ZEALAND
Suite 119, 30-40 Harcourt Parade
Rosebery NSW 2018
Australien
Tlf. +612 9669 2292
Fax. +612 9669 2204
info.au@acteongroup.com

MELLEMØSTEN
ACTEON MIDDLE EAST
247 Wasfi Al Tal str.
401 AMMAN - JORDAN
Tlf. +962 6 553 4401
Fax. +962 6 553 7833
info.me@acteongroup.com

BRASILIEN
MICRO IMAGEM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 14.041.012/0001-79
Alameda Vênus, 233
Distrito Industrial
Indaiatuba – SP – CEP 13347-659
Brasilien
Tlf. +55 19 3936 809

RUSLAND
ACTEON RUSSIA
Moscow, Gilyarovskogo str, 6b1
+7 495 1501323
info.ru@acteongroup.com

KINA
ACTEON CHINA
Office 401 - 12 Xinyuanxili Zhong Street Chaoyang District - BEIJING 100027 - KINA
Tlf. +86 10 646 570 11 / 2 / 3
Fax. +86 10.646.580 15
info.cn@acteongroup.com

SPANIEN
ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U.
Avda Principal n°11 H
Poligono Industrial Can Clapers
08181 SENTMENAT (BARCELONA) - SPANIEN
Tlf. +34 93 715 45 20
Fax. +34 93 715 32 29
info.es@acteongroup.com

TYSKLAND
ACTEON GERMANY GmbH
Industriestrasse 9 – 40822 METTMANN - TYSKLAND
Tlf +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
info.tw@acteongroup.com

Hong Kong Re. Office
21/F, On Hing Building
Central - Hong Kong
Tlf. +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
Tlf. +66 2 714 3295
Fax. +66 2.714 3296
info.th@acteongroup.com

INDIEN
ACTEON INDIA
1202, PLOT NO. D-9
GOPAL HEIGHTS, NETAJI SUBASH PLACE
PITAMPURA, DELHI - 110034 - INDIEN
Tlf. +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
Tlf. +44 1480 477 307
Fax. +44 1480 477 381
info.uk@acteongroup.com
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U.S.A. & Canada
ACTEON North America
124 Gaither Drive, Suite 140
Mount Laurel, NJ 08054 - USA
Tlf. +1 856 222 9988
Fax. +1 856 222 4726
info.us@acteongroup.com

LATIN AMERIKA
ACTEON LATINA AMERICA
Bogotà - COLOMBIA
Mobiltlf.: +57 312 377 8209
info.latam@acteongroup.com

6.5 Bortskaffelse og genbrug
Da det drejer sig om et Elektrisk og Elektronisk Udstyr, skal det medicinske udstyr afleveres på en specialiseret
genbrugsstation, når det ikke skal bruges mere, med henblik på genbrug eller destruktion. Dette er gældende især på
det europæiske marked med henvisning til direktiv nr. 2012/19 / EU af juli 2012.
Når det medicinske udstyr ikke skal bruges mere, kontakt din nærmeste leverandør af tandlægemateriale, eller en filial
eller hovedkontoret for Acteon på adressen anført i kapitlet Adresser på filialer side 16 for at få oplyst fremgangsmåden
for bortskaffelse.

Anmærkningen nedenfor gælder kun for Frankrig.
I overensstemmelse med bestemmelserne i den franske Miljølovgivning om bortskaffelse af affald fra elektrisk og
elektronisk udstyr eller WEEE (Forordning nr. 2012-617 af 2. maj 2012), påtager vort Firma sig tage sit elektriske og
elektronisk udstyr tilbage og bortskaffe det gennem det iværksatte system af den godkendte organisme Récylum,
Godkendelse NOR: DEVP1427651A.
I sin egenskab af fabrikant er vort Firma anført på ADEME’s nationale register over fabrikanter (Registre National des
Producteurs). Professionelle købere i distributionskæden, som du selv er en del af, skal videregive denne oplysning om
vores iværksatte retningslinjer for genbrug, indtil slutbrugeren.
Køberen forpligter sig i øvrigt til at tage udstyr af vort mærker tilbage, når det ikke skal bruges mere og betro det til
genbrug på en Récylum-genbrugsstation. Listen over disse genbrugsstationer findes på webstedet

http://www.recylum.com/.
Bemærk til slut, at Récylum tilbyder at hente udstyret gratis hos dig, når der er over et vist antal bortskaffelser, og
stiller paller/containere til rådighed for at opbevare affaldet.

Når et tilbehør ikke skal bruges mere, skal det bortskaffes i beholdere beregnet til klinisk risikoaffald.

6.6 Gældende standarder og lovgivning
Dette medicinske udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav i det europæiske direktiv 93/42/EØF. Det er
blevet udviklet og fremstillet ifølge et system, der sikrer en kvalitet, der er certificeret EN ISO 13485.

6.7 Symboler
Symbol

Betydning
Betjeningspedal

O

Stop (slukket)

I

Til (tændt)
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Symbol

Betydning

Bær altid beskyttelsesbriller

Bær altid beskyttelseshandsker

Se den medfølgende dokumentation

Se brugsvejledningen

Den medfølgende dokumentation er disponibel elektronisk

Det medicinske udstyr må ikke anvendes, hvis patienten eller brugeren
har et implantat

Brug ikke det medicinske udstyr, hvis patienten har en dyb
hjernestimulator
Brug ikke det medicinske udstyr, hvis patienten har en vagus nerve
stimulation
Biologisk fare

Sterilisation ved 134°C i en autoklave

Sterilisation ved 132°C i en autoklave

Vaske- og desinfektionsmaskine til termisk desinfektion

Ultralydsbad

Del der anvendes af typ B
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Symbol

Betydning
Påført del af type BF
Vekselstrøm
CE-mærkning

CE-mærkning

Fremstillingsår
AAAA
Fabrikant

Må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet

Genbrug dine lamper og professionelle elektriske udstyr med Récylum
Kun Rx

IPX1

Den føderale lov i USA begrænser dette medicinske udstyr til salg af en
læge eller på lægerecept.
IP: Beskyttelsesgrad ydet af en kappe
X: Ingen påberåbelse om beskyttelsesgrad mod indtrængning af
fremmedlegemer
1: Beskytter mod lodret faldende vanddråber
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Index: advarsel – vejledning vedrørende brug af elektronik

7 Indeks
A
advarsel 3

B
bortskaffelse 17
Brugsvejledning 1

E
elektronik 1
europæisk direktiv 17

G
genbrug 17

H
håndstykke 1

I
insert 1

N
nøgle 1

O
opdatering 15

R
Récylum 17

V
vejledning vedrørende brug af elektronik 1
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