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1 Dokumentáció
A dokumentáció tartalma:
l
l
l

A páciens, a használó és a környezet biztonsága
Az orvostechnikai eszköz telepítése optimális feltételek mellett
A gyártó vagy képviselőinek azonosítása szükség esetén

1.1 Kapcsolódó dokumentációk
Ezt a dokumentációt a következő dokumentumokkal együtt kell használni:
A dokumentum neve

Referenciák

Általános közlemény az ultrahangos fogorvosi generátorainak választékára vonatkozóan

J00067

A kulcsok tisztítási, fertőtlenítés és sterilezési protokollja

J02259HU

Az eszközvégek tisztítási, fertőtlenítés és sterilezési protokollja

J02258HU

A kézidarabok tisztítási, fertőtlenítés és sterilezési protokollja

J02260HU

Ultrahangos generátorok teljesítményszabályozási táblázata

J58000

Ultrahangos intraorális sebészeti generátorok teljesítményszabályozási táblázata

J58010

Az elektronikus használati utasításmegtekintési lehetőségei

J00007

A Piezotome Cube felhasználói kézikönyve

J50117

A Piezotome Cube gyors tisztítási útmutatója (Quick Clean)

J50151

A Piezotome Cube gyors indítási útmutatója (Quick Start)

J50150

1.2 Elektronikus dokumentáció

A készülék használati útmutatója elektronikus formában,a megadott webes linken és nem pedig papíron áll
rendelkezésre. Amennyiben a weboldal nem érhető el, kérjük, próbálkozzon később. A dokumentációt papírformában
térítésmentesen is megkaphatja hét napon belül, ha azt a weboldalunkon vagy telefonon vagy levélben kéri.
Az elektronikus használati útmutató PDF (Portable Document Format) formában áll rendelkezésre. Az elektronikus
használati útmutató megtekintéséhez PDF-olvasó program megléte szükséges. Alapvető, hogy elolvassa és meg is
értse a használati útmutatóban leírt, és a készülék, valamint a tartozékok használatára vonatkozó utasításokat.
Addig ne kezdje el használni a készüléket, amíg nem olvasta el a használati utasításokat.
A készülék használati utasításai letölthetők: www.satelec.com/documents
Amikor átvette a készüléket, ajánlatos kinyomtatni és letölteni valamennyi dokumentációt vagy dokumentációs
fejezetet, amire szüksége lehet sürgős esetben, vagy az internethez való kapcsolódás, illetve a megjelenítésre
alkalmas elektronikus készüléke (számítógép, táblagép) kijelzőjének meghibásodása esetén. Ajánlatos rendszeresen
felkeresni a honlapunkat, hogy megnézhesse, illetve letölthesse a készülék használatára vonatkozó útmutató
legfrissebb változatát. A használó számára ajánlatos a dokumentációt könnyen hozzáférhető helyen tartani, hogy
szükség esetén bármikor megtekinthesse.
Az orvostechnikai eszköz használatára vonatkozó valamennyi papíralapú illetve elektronikus dokumentációt a készülék
teljes élettartama alatt meg kell őrizni.
Őrizze meg az orvostechnikai eszköz és a tartozékok használatára vonatkozó eredeti dokumentációt, hogy azt később
is tanulmányozhassa. Amennyiben a készüléket kölcsönadja vagy eladja, a dokumentációt azzal együtt át kell adni.
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2 Figyelmeztetés
2.1 Federal Law (USA Szövetségi törvényei)
Az alábbi kitétel csak az Amerikai Egyesültállamokra vonatkozik.
Az Egyesült Államok szövetségi törvényei (Federal Law) a saját területén ennek az orvostechnikai eszköznek a
használatát fogkezelési oklevéllel rendelkező, szakmailag képzett és minősített, vagy az ő ellenőrzése alatt dolgozó
szakember elvégzésére korlátozza.

2.2 Minden forgalmazási országra érvényes figyelmeztetés
Az alábbi információk a szabványok által támasztott követelményekből származnak, amelyeket az
orvostechnikai eszközök gyártói az IEC 62366 szabvány értelmében elfogadtak.

2.3 A felhasználók köre
Az orvostechnikai eszközt csak fogkezelési végzettséggel rendelkező, a szakma szokásos feltételei között
tevékenykedő, arra alkalmas okleveles fogászati egészségügyi szakember (fogorvos/dentálhigiénikus) használhatja.
A készülék használójának (a fogászati egészségügyi szakembernek) ismerni kell és be kell tartani a tudomány jelenlegi
ismereteinek megfelelő fogkezelési gyakorlatot és az orvosi higiénia alapelveit az orvosi készülékek tisztítása,
fertőtlenítése, sterilizálása során.
Ezt az orvostechnikai eszközt felnőttek használhatják, testsúlyra, életkorra, magasságra, nemre és nemzetiségre való
tekintet nélkül.
A készülék használójának kesztyűt kell viselni.
Nem a páciens a készülék használója.
A készülék használója nem szenvedhet a következő egészségügyi elégtelenségekben:
l
l
l
l
l

látászavar: de adott esetben elfogadható, ha a látáshibák korrigálására megfelelő eszközt visel,
felső végtag fogyatékossága, amely miatt nem tudja kézben tartani a kézidarabot,
alsó végtag fogyatékossága, amely miatt nem tudja működtetni a lábkapcsolót,
hallászavar, amely miatt az orvostechnikai eszköz által leadott hangjelzéseket nem tudja észlelni,
memória- vagy koncentrációs zavar, amely befolyással lehet a kezelés műveleteinek beállítására vagy
elvégzésére.

2.4 A felhasználók speciális képzése
Az eredeti szakképesítésen túl semmilyen egyéb speciális képzésre nincs szükség ennek az orvostechnikai eszköznek
a használatához.
A fogorvos/dentálhigiénikus felelős a klinikai műveletek helyes elvégzéséért, illetve a szakértelem vagy a képzettség
hiányából adódó vészhelyzetért.

2.5 A páciensek köre
Ezt az orvostechnikai eszközt a következő páciens-populációkon lehet alkalmazni:
l
l
l
l

gyermekek,
serdülők,
felnőttek,
szépkorúak.

Ezt az orvostechnikai eszköz a páciens testsúlyára (gyermekek kivételével), életkorára, magasságára, nemére és
nemzetiségére való tekintet nélkül alkalmazható.

2.6 A páciensek körének szűkítése
Tilos ezt az orvostechnikai eszközt a következő páciens-populációkon alkalmazni:
l
l

l

csecsemők,
terhes vagy szoptató nők, gyógyszeres oldatok (például érzéstelenítők) esetleges használatára vonatkozó
korlátozások miatt,
egészségügyi szövődményt mutató páciensek,
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l
l

az orvostechnikai eszköz alapanyagaival szemben allergiás páciensek,
olyan páciensek, akiknek az aktuális klinikai elhelyezése nem megfelelő a kezeléshez,

A páciens legyen nyugodt, kilazult, mozdulatlan és ideális esetben fekvő helyzetben a fogorvosi széken.
A készülék használója az egyedüli személy, aki el tudja dönteni, hogy pácienseit ellátja vagy nem.

2.7 A kezelés alá vont testrészek és szövetfajták
A kezelés kizárólag a páciens szájüregére vonatkozik.

2.8 Érintkező részek
Közvetlen érintkezés a pácienssel
Hagyományos fogászati röntgenkészülék esetén

Eszközvég
Reszelő

Közvetlen érintkezés a pácienssel
Intraorális sebészi fogászati röntgenkészülék esetén

Eszközvég
Könyökdarab
Forgóműszer

Közvetett érintkező rész a pácienssel

Kézidarab befogó
Kézidarab

2.9 Lényeges működési követelmények
Az alkalmazandó elektromos orvosi eszközökről szóló szabvány értelmében, a gyártó meghatározása szerint az
orvostechnikai eszközhöz nem írt elő lényeges működési követelményeket.

2.10 Alapvető biztonság a szokásos használat közben
A kézidarab a készülék aktív alkotórésze, amelyet a fogorvos/dentálhigiénikus kezében tart a fogászati kezelés teljes
időtartama alatt. Az orvostudomány szakértőjeként a fogorvos/dentálhigiénikus képes késedelem nélkül a kezelés
helyszínén felfedni a problémát és ennek megfelelően beavatkozni.
Ajánlatos egy további tartalék kézidarabot vagy valamilyen más alternatív készüléket készenlétben tartani abból a
célból, hogy a fogászati kezelést a berendezés meghibásodása esetén is be lehessen fejezni.

2.11 A szokásos használati feltételek
A szokásos használati feltételek a következők:
l
l
l
l
l

tárolás,
telepítés,
használat,
karbantartás,
ártalmatlanítás.

2.12 Öblítő sprayhatás
A sprayhatás elengedhetetlen a kezelés helyének hűtéséhez és öblítéséhez.
Ennek ellenére, egyes kezelési helyeken lehetséges öblítés nélkül használni az eszközvéget.
Például, az endodontiás kezelések egyedi eseteiben lehetséges nem használni az öblítést a következők figyelembe
vétele mellett:
l
l
l

l
l
l

használjon a jobb láthatóságot segítő segédeszközt, úgymint mikroszkóp vagy nagyító;
négykezes munka egy asszisztens bevonásával;
szemrevételezéssel folyamatosan ellenőrizni kell a beavatkozás helyét, hogy azonnal észre lehessen venni a
felmelegedést;
egyhuzamban legfeljebb 1 perces időtartamban szabad egy helyen a kezelést végezni;
lokálisan alkalmazni öblítést;
orvosi levegővel szárítás.
A felhasználónak folyamatosan ügyelnie kell arra, hogy az öblítés hiánya ne veszélyeztesse a pácienst.

Az eszközvégeket a gyártó által javasolt öblítéssel kell használni.
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2.13 Élettartam
Az eszközvégek és reszelők kialakítása és tömege olyan jellemzők, melyek meghatározóak az ultrahangos generátor
maximális teljesítménye érdekében. A használó odafigyelése erre a két tényezőre elősegíti a készülék optimális
teljesítményének fenntartását. Ennek megfelelően nem tanácsos az eszközvégek és reszelők szerkezetét reszeléssel,
hajlítással vagy bármilyen más módosítással megváltoztatni.
Hasonlóképpen, az eszközvég vagy a reszelő öregedése maga után vonja a normál kopást, ezen jellemzők változásait.
Mindig cserélje ki azt az eszközvéget vagy reszelőt, ami elhasználódás, vagy véletlen baleset, úgymint leesés,
deformálódás stb. károsodott.
Nem lehet a maximális használatok számát meghatározni, ugyanis ez számos tényezőtől függ, úgymint a használat
időtartama, a zománc szilárdsága, a kifejtett erő vagy a kopás, ezért azt ajánljuk, hogy évente egyszer frissítse fel a
leggyakrabban használt orvostechnikai eszközöket. Frissítse fel az orvostechnikai eszközt, ha az eszközvég nem a várt
frekvencián rezeg, a kezelés lefolyása nem a szokásos és tovább tart, vagy nem is halad.

2.14 Eszközvégek és reszelők törése
A fogászati kézidarab által létrehozott ultrahangos erő elegendő a fogászati kezelés elvégzéséhez. A felhasználónak
nem kell jelentős erőt kifejtenie a kezelés helyén; sőt, a feleslegesen alkalmazott erőkifejtés hatására eltörhetnek az
eszközvégek vagy a reszelők.
Az eszközvégeket és reszelőket úgy tervezték, hogy azok biztonságosan használhatók legyenek, és hogy azokat
SATELEC kézidarabokkal, a Acteoncsoporthoz tartozó vállalat, legyenek használhatók az adott teljesítményen.
Ennek ellenére, előfordulhat törés vagy repedés, ez a használat mértékének, a kifejtett erőnek a függvénye, illetve
leesés következménye.
A kockázat csökkentése érdekében, bármennyire kicsi legyen is az, használjon szívóeszközt, például egy
nyálszívót, és ösztönözze arra a beteget, hogy az orrán át lélegezzen.
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3 Kölcsönhatás, ellenjavallatok, tiltott
műveletek
Alább olvashatja a jelen ismertető szerkesztése idején a gyártó által ismert, a kölcsönhatásokra, ellenjavallatokra és,
tiltott műveletekre vonatkozó információkat.

3.1 Kölcsönhatás más orvostechnikai eszközökkel
Az orvostechnikai eszköz elektromágneses mezőt bocsát ki, így potenciálisan veszélyt jelent. Interferencia léphet fel
olyan pácienseknél, akik valamilyen beépített orvostechnikai eszközt viselnek, úgymint pacemaker, mélyagyi
stimulátor, bolygóideg (nervus vagus) stimulátor.

Bármely aktív implantátum hibás működését okozhatja:
l

l
l

l
l

az orvostechnikai eszköz használatát megelőzően, kérdezze ki a pácienst és a felhasználót, hogy viselnek-e
aktív implantátumot vagy sem;
magyarázza el a helyzetet;
mérje fel az előnyöket/kockázatokat és vegye fel a kapcsolatot a páciens szívgyógyászával, ill. egyéb
szakorvosával a kezelés megkezdése előtt;
tartsa távol ezt a rendszert az implantálható eszközöktől;
tegye meg a szükséges vészhelyzeti intézkedéseket és gyorsan cselekedjen, ha a beteg rosszullét jeleit
mutatja.
Az olyan tünetek, mint a szívverés felgyorsulása, a szabálytalan pulzus, vagy a szédülés, mind jelezhetik egy
szívritmus-szabályozó vagy implantált defribrillátor hibás működését.

Az orvostechnikai eszközt nem úgy tervezték, hogy ellenálljon az elektromos defibrillátorral leadott sokknak.

3.2 A gyártó által szállított gyártmánytól eltérő tartozékok használata
Az orvostechnikai eszközt a tartozékaival együtt úgy tervezték és fejlesztették ki, hogy maximális biztonságot és
teljesítményt nyújtson. Az eredetitől eltérő tartozékok használata kockázattal járhat a használó, a páciensek vagy akár
az orvostechnikai eszköz számára is.
Ne kísérelje meg a nem a SATELEC, a company of Acteon group által szállított tartozékot a készülék vagy a kézidarab
csatlakozójára kapcsolni.
A SATELEC, a company of Acteon groupeszközvégeket és reszelőket csak a SATELEC, a company of Acteon group
kézidarabokra lehet csatlakoztatni.
Még akkor is, ha valamely tartozék gyártója vagy forgalmazója a SATELEC, a company of Acteon groupkészülékkel való
teljes kompatibilitást állítja, legyen óvatos a kínált termék eredetére és biztonságára vonatkozóan. Bizonyos jelek
gyanúsak lehetnek, mint a tájékoztatás hiánya, a csak idegen nyelvű információ, a nagyon is vonzó árak, a termék
gyanús kinézete, a közepes minőség vagy az időelőtti kopás. Szükség esetén keresse meg a SATELEC, a company of
Acteon group szerződött viszonteladóját vagy vevőszolgálatát.

3.3 Tiltott műveletek
l
l
l
l
l

Nem szabad az orvostechnikai eszközt letakarni és/vagy adott esetben az azon található szellőzőnyílást elzárni.
Nem szabad folyadékba mártani illetve a szabadban használni.
Nem szabad az orvostechnikai eszközt hőforrás közelében tartani, illetve közvetlen napsütésnek kitenni.
Nem szabad az orvostechnikai eszközt vízpárának, illetve vízsugárnak kitenni.
Az orvostechnikai eszközt nem használható gyúlékony (AP vagy APG kategóriájú védelmet) igénylő altatógázkeveréket tartalmazó környezetben.

Az orvostechnikai eszköz tervezése nem teszi lehetővé, hogy azt ionizáló sugárzás közelében használják.
A jelentős hideg/meleg hőmérsékleti különbség miatt vízpára csapódhat le a készülékben, ami veszélyes lehet. Ha az
orvostechnikai eszközt hideg helyről meleg helyre kell átvinni, gondoskodjon arról, hogy ne használja azonnal, hanem
várja meg, amíg az eléri a helyiség hőmérsékletét.
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Az orvostechnikai eszközt nem szabad a készülék használati utasításában megadott hőmérsékleti, légnyomás- és
nedvesség-tartományokon túl tárolni és használni.
Nem szabad a szabadon hozzáférhető elektromos csatlakozásokhoz nyúlni. Ne használja az orvostechnikai eszközt
működő vízáram nélkül.
Ne használja a készüléket a rendeltetésszerű használattól eltérő célra.

3.4 Orvostechnikai eszköz elmozdítása
Az orvostechnikai eszközt úgy tervezték, hogy azt telepítés után már ne mozgassák. Az orvostechnikai eszközt úgy kell
rögzíteni, hogy azt szerszám nélkül ne lehessen leszerelni vagy elmozdítani.

3.5 Vízáram
Ez a tartályt, palackot vagy tasakot használó orvostechnikai eszközökre vonatkozik.
l
l
l
l
l

l

Soha ne töltsön meg egy, az orvostechnikai eszközre helyezett tartályt vagy palackot;
a feltöltéshez mindig vegye le az orvostechnikai eszközről az öblítőtartályt vagy palackot;
soha ne töltsön túl (a jelölt maximum jel fölé) egy tartályt vagy palackot;
Az öblítőtartályok fedelét mindig fel kell helyezni az orvostechnikai eszköz használata közben;
az orvostechnikai eszközt ne használja az előírt kapacitását meghaladó üvegekkel vagy tasakokkal (az opciótól
függően);
annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a különböző kicsapódások, kikristályosodások a különböző
öblítőfolyadékok használatának következtében, az orvostechnikai eszköz használati útmutatójában előírtak
szerint öblítse át a vízáramvezetékeket és tisztítsa meg a tartályt.

3.6 Össze- és szétszerelés
Hacsak másképp nincs feltüntetve az orvosi eszközre vonatkozó speciális utasításokban:
l
l

a szabályozó eszközöket nem úgy tervezték, hogy azok eltávolíthatók vagy leszerelhetők legyenek;
a toló/csúszó ajtókat nem úgy tervezték, hogy azok eltávolíthatók vagy leszerelhetők legyenek;
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4 Elektromágneses kompatibilitás
Az alábbi információk a szabványok által támasztott követelményekből származnak, amelyeket az elektromos
orvostechnikai eszközök gyártói az IEC 60601-1-2 szabvány értelmében elfogadtak.
Az orvostechnikai eszköz megfelel az elektromágneses kompatibilitást szabályozó hatályban lévő szabványoknak,
ugyanakkor a felhasználónak kell meggyőződnie arról, hogy az esetleges elektromágneses interferenciák,
rádiófrekvenciás eszközök és más elektromos készülékek, nem jelentenek külön kockázatot.
Ebben a fejezetben azokat az információkat találja meg, melyek lehetővé teszik, hogy az orvostechnikai eszközét az
elektromágneses kompatibilitás szempontjából a legjobb feltételek mellett telepítse és helyezze üzembe.
Az orvostechnikai eszköz különböző kábeleit el kell különíteni egymástól.
Bizonyos típusú mobil távközlési eszközök, úgymint például a mobiltelefonok, hajlamosak interferálni az orvostechnikai
eszközzel. Ezért az ebben a fejezetben javasolt szeparációs távolságokat szigorúan be kell tartani.
Az orvostechnikai eszközt nem szabad egy másik eszköz közelében használni, illetve egy másik eszközre helyezni.
Amennyiben ez nem kerülhető el, akkor minden használat előtt ellenőrizni kell az eszköz megfelelő működését.
A nem a SATELEC, a company of Acteon group által előírt vagy értékesített tartozékok, vagy cserealkatrészek
használatának következtében nőhet az orvostechnikai eszköz kibocsátása és csökkenhet annak immunitása.

4.1 Kábelek hossza
Kábelek és tartozékok

Maximális hosszúság

A vizsgálat típusa

A következőnek felel meg:

RF emisszió

CISPR 11, B osztály

Harmonikus áram emisszió

IEC61000-3-2

Feszültség ingadozás és
villódzás (flicker)

IEC61000-3-3

Elektrosztatikus kisülés
elleni védelem

IEC61000-4-2

Sugárzással szembeni
védelem – Elektromágneses IEC61000-4-3
mezők

Kábelek / Vezetékek

Gyors villamos tranziens
jelenségekkel szembeni
ellenállás

<3m

IEC61000-4-4

Lökéshullámokkal szembeni
IEC61000-4-5
ellenállás
Vezetőképesség Rádiófrekvenciás vezetési
zavar

IEC61000-4-6

Sugárzással szembeni
ellenállás – Mágneses
mezők

IEC61000-4-8

Feszültségcsökkenésekkel,
rövid megszakításokkal és
feszültségváltozásokkal
szembeni védelem

IEC 61000-4-11

4.2 Javasolt szeparációs távolságok
Az orvostechnikai eszközt olyan elektromágneses környezetben való használatra szánták, amelyben a
rádiófrekvenciás sugárzás következtében fellépő zavarokat szabályozzák.
Ne használjon hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs eszközt az orvostechnikai eszköz bármely részéhez képest
30 cm-en belül (vagy 12 hüvelyk), beleértve az eszköz kábeleit is.
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A hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs eszközök antennakábeleit és antennáit nem szabad az orvostechnikai
eszköz bármely részéhez képest 30 cm-en belül (vagy 12 hüvelyk) használni vagy elhelyezni.
A megadott határértékeken belül használt hordozható rádiófrekvenciás eszközök befolyásolhatják az orvostechnikai
eszköz működését.

4.3 Elektromágneses sugárzás
Az orvostechnikai eszközt arra szánták, hogy azt az alábbi táblázatban leírt elektromágneses környezetben használják.
Ezért a felhasználónak és a telepítőnek meg kell győződnie arról, hogy az orvostechnikai eszközt az alábbiakban leírt
környezetben használják.
Emisszió vizsgálata
Rádiófrekvenciás vezetési
zavar, sugárzási emisszió
(CISPR 11)

Megfelelősség
1-es csoport

Rádiófrekvenciás emisszió
(CISPR 11)

B osztály

Rádiófrekvenciás emisszió
(CISPR 11)

A osztály

Harmonikus áram emisszió
A osztály
(IEC61000-3-2)
Feszültség ingadozás és
villódzás (flicker) (IEC61000- Megfelel
3-3)

Elektromágneses környezet – megjegyzések
Az orvostechnikai eszköz rádiófrekvenciás energiát használ a belső
működéséhez. Ezért a rádiófrekvenciás emissziója nagyon alacsony, és
valószínűleg nem okoz interferenciát a szomszédos berendezésekkel.
Ennek az orvostechnikai eszköznek az emissziós jellemzői lehetővé
teszik annak ipari és kórházi környezetben való alkalmazását [CISPR11
szerinti A osztály]. Ha az orvostechnikai eszközt olyan
lakókörnyezetben használják, aminek a CISPR 11 szerinti besorolása „B
osztály”, akkor az eszköz nem biztosítja a rádiófrekvenciás
kommunikációs szolgáltatások megfelelő védelmét. Előfordulhat, hogy
a felhasználónak olyan korrekciós intézkedéseket kell tennie, mint
például az orvostechnikai eszköz újbóli telepítése vagy áthelyezése.

Az orvostechnikai eszköz használható a háziápolás keretein belül,
valamint egészségügyi szakintézményben is.

Elektromágneses emisszió szempontjából az 1. csoport, B osztályába a következő orvostechnikai eszközök tartoznak:
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

Elektromágneses emisszió szempontjából az 1. csoport, A osztályába a következő orvostechnikai eszközök tartoznak:
l
l
l

Piezotome 2
Implant Center II
Implant Center Cube

4.4 Mágneses és elektromágneses immunitás
Az orvostechnikai eszközt arra szánták, hogy azt az alábbi táblázatban leírt mágneses és elektromágneses
környezetben használják. A felhasználó és a telepítő felelőssége a megfelelő elektromágneses környezetről
gondoskodni.
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Immunitás
vizsgálata
Elektrosztatikus
kisülések (ESD)
(IEC61000-4-2)

Gyors villamos
tranziens jelenségek
(IEC61000-4-4)

Lökéshullámok
(IEC61000-4-5)
Mágneses mező
hozzárendelt ipari
frekvencián
(IEC61000-4-8)

Feszültségcsökkenés
(IEC 61000-4-11)

Feszültségkiesések
(IEC61000-4-11)

Vizsgálat szintje IEC
60601 szerint

Megfelelősség
szintje

Elektromágneses környezet /
megjegyzések

± 8 kV kontakt
± 15 kV levegőben

Az orvostechnikai eszköz használható a
háziápolás keretein belül, valamint
egészségügyi szakintézményben is..

± 2 kV az elektromos
tápellátás kábelei
esetén

Az orvostechnikai eszköz használható a
háziápolás keretein belül, valamint
egészségügyi szakintézményben is.

± 1 kV fázisok között
± 2 kV fázis és föld
között

Az orvostechnikai eszköz használható a
háziápolás keretein belül, valamint
egészségügyi szakintézményben is.

30 A/m

30 A/m

A mágneses mező erőssége az otthoni
betegápolásban és az intézményi
betegápolásban tapasztalható mező szintjével
megegyező kell, hogy legyen.

<0% UT 0,5 ciklusra
0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° és
315° esetén

<0% UT 0,5 ciklusra
0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° és
315° esetén

± 8 kV kontakt
± 15 kV levegőben
± 2 kV az elektromos
tápellátás kábelei
esetén
± 1 kV a jel portok
esetén
± 1 kV fázisok között
± 2 kV fázis és föld
között

A tápellátás minősége meg kell, hogy
egyezzen otthoni betegápolásban és az
intézményi betegápolásban tapasztalható
ellátás minőségével.
0% UT 1 ciklusra
0% UT 1 ciklusra
Ha a rendszernek áramkimaradás esetén is
és
és
folyamatosan működnie kell, akkor azt javasolt
70% UT 25 ciklusra 50 70% UT 25 ciklusra 50
egy szünetmentes áramforrásról, mint pl. egy
Hz-en
Hz-en
UPS, működtetni.
30 ciklusra 60 Hz-en 30 ciklusra 60 Hz-en
Monofázis 0°
Monofázis 0°
A tápellátás minősége meg kell, hogy
egyezzen otthoni betegápolásban és az
intézményi betegápolásban tapasztalható
0% UT
0% UT
ellátás minőségével.
250 ciklusra 50 Hz-en 250 ciklusra 50 Hz-en
Ha a rendszernek áramkimaradás esetén is
300 ciklusra 60 Hz-en 300 ciklusra 60 Hz-en
folyamatosan működnie kell, akkor azt javasolt
egy szünetmentes áramforrásról, mint pl. egy
UPS, működtetni.

4.5 Elektromágneses immunitás, hordozható rádiófrekvenciás
berendezések
Az orvostechnikai eszközt arra szánták, hogy azt az alábbi táblázatban leírt mágneses és elektromágneses
környezetben használják. A felhasználó és a telepítő felelőssége a megfelelő elektromágneses környezetről
gondoskodni.
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Immunitás vizsgálata

Vizsgálat szintje

Megfelelősség szintje

Elektromágneses
környezet – megjegyzések

Ne használjon hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs eszközt az orvostechnikai eszköz bármely részéhez
képest 30 cm-en belül (vagy 12 hüvelyk), beleértve az eszköz kábeleit is.
A hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs eszközök antennakábeleit és antennáit nem szabad az orvostechnikai
eszköz bármely részéhez képest 30 cm-en belül (vagy 12 hüvelyk) használni vagy elhelyezni.
A megadott határértékeken belül használt hordozható rádiófrekvenciás eszközök befolyásolhatják az orvostechnikai
eszköz működését.
Rádiófrekvenciás
elektromágneses mezők
sugárzása (IEC61000-4-3)

Vezeték nélküli
rádiófrekvenciás
kommunikációra képes
eszközök között kibocsátott
rövid hatótávolságú
kommunikációs kapcsolat
(IEC 61000-4-3, ideiglenes
módszer)

10 V/m
80 MHz és 2,7 GHz között
80% MA 1 kHz-en
9 V/m
710 MHz, 745 MHz,
780 MHz, 5240 MHz,
5550 MHz, 5785 MHz
27 V/m
385 MHz
28 V/m
450 MHz, 810 MHz,
870 MHz, 930 MHz,
1720 MHz, 1845 MHz,
1970 MHz, 2450 MHz

3 V/m
150 kHz és 80 Mhz között
Vezetett rádiófrekvenciás
zavarok (IEC61000-4-6)

6 V az ISM sávban,
beleértve a 0,15 MHz és
80 MHz közötti amatőr
rádiófrekvenciákat is
80% MA 1 kHz-en

10 V/m
80 MHz és 2,7 GHz között
80% MA 1 kHz-en

Az orvostechnikai eszköz
használható a háziápolás
keretein belül, valamint
egészségügyi
szakintézményben is.

9 V/m
710 MHz, 745 MHz,
780 MHz, 5240 MHz,
5550 MHz, 5785 MHz
27 V/m
385 MHz
28 V/m
450 MHz, 810 MHz,
870 MHz, 930 MHz,
1720 MHz, 1845 MHz,
1970 MHz, 2450 MHz

Az orvostechnikai eszköz
használható a háziápolás
keretein belül, valamint
egészségügyi
szakintézményben is.

3 V/m
150 kHz és 80 Mhz között
6 V az ISM sávban,
beleértve a 0,15 MHz és
80 MHz közötti amatőr
rádiófrekvenciákat is

Az orvostechnikai eszköz
használható a háziápolás
keretein belül, valamint
egészségügyi
szakintézményben is.

80% MA 1 kHz-en

1. megjegyzés: 80 MHz és 800 MHz esetén a nagyobb frekvenciatartomány érvényes.
2. megjegyzés: Ezek a specifikációk nem minden helyzetben érvényesek. Az elektromágneses hullámok terjedését a
szerkezetek, a tárgyak és a személyek általi abszorpció és visszaverődés befolyásolja.
(a) A rögzített rádiófrekvenciás adók elektromágneses mezőinek intenzitását, mint például a mobiltelefonok
(mobilkészülékek / vezeték nélküli készülékek), a mobil rádiók, rádióamatőrök, AM/FM rádióadások és TV-adások,
elméletileg nem lehet pontosan meghatározni.
A rádiófrekvenciás rögzített adók által okozott elektromágneses környezet értékeléséhez elektromágneses környezeti
mérést kell végezni. Ha a mért rádiófrekvencia-mező intenzitása a termék közvetlen környezetében meghaladja a
fentiekben meghatározott rádiófrekvencia-megfelelés szintjét, akkor meg kell vizsgálni a termék teljesítményét annak
ellenőrzésére, hogy megfelel-e a specifikációknak. Ha abnormális teljesítményt tapasztalnak, akkor további
beavatkozások válhatnak szükségessé, úgymint a készülék elfordítása vagy elmozdítása.
(b) A 150 kHz és 80 Mhz között frekvenciatartományban az elektromágneses mezőnek 3 V/m értéknél alacsonyabbnak
kell lennie.
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5 Fertőtlenítés és sterilizálás
A SATELEC, a company of Acteon group által rendelkezésre bocsátott tisztítási, fertőtlenítési, sterilizálási útmutatókat
az összes orvostechnikai eszközre és azok minden alkatrészére validálták. A vonatkozó útmutatókat a fejezet
Kapcsolódó dokumentációk oldal 1 fejezet tartalmazza.
A következő linkről tölthetők le: www.satelec.com/documents.

A tartozékok tisztítási, fertőtlenítési, sterilizációs utasításaira vonatkozó saját országbeli szabályozás minden esetben
felülírja a SATELEC, a company of Acteon group által rendelkezésre bocsátott információkat.
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6 Rendeletek és szabványok
6.1 A dokumentum utolsó frissítése
03/2018

6.2 A gyártó azonosítása
SATELEC
Az ACTEON Csoport társasága
17, avenue Gustave Eiffel
BP 30216
33708 MERIGNAC cedex
Franciaország
Tel. +33 (0) 556.34.06.07
Fax: +33 (0) 556.34.92.92
E-mail: satelec@acteongroup.com
www.acteongroup.com

6.3 A gyártó felelősségvállalása
A gyártó a következő esetekben nem vállal felelősséget:
l

l
l
l
l

l

A gyártó ajánlásainak be nem tartása a készülék telepítésekor, ha nem megfelelő a hálózati feszültség vagy az
elektromágneses környezet.
A gyártó által nem engedélyezett személy által végzett beavatkozás vagy javítás.
A hatályos rendelkezéseknek nem megfelelő elektromos rendszeren való használat.
A készüléknek a kézikönyvben meghatározott használatától eltérő működtetés.
A SATELEC, a company of Acteon group által szállított tartozékoktól eltérő gyártmányok vagy kézidarabok
használata.
Az ebben a dokumentációban szereplő előírások be nem tartása.
Figyelem: a gyártó fenntartja magának a jogot, hogy az orvostechnikai eszközt előzetes értesítés nélkül
módosítsa.
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6.4 A leányvállalatok címe
AUSZTRÁLIA/ÚJ-ZÉLAND
ACTEON AUSZTRÁLIA/ÚJ-ZÉLAND
Suite 119, 30-40 Harcourt Parade
Rosebery NSW 2018
Ausztrália
Tel. +612 9669 2292
Fax: +612 9 669 2204
info.au@acteongroup.com

KÖZÉP-KELET
ACTEON KÖZÉP-KELET
247 Wasfi Al Tal str.
401 AMMAN - JORDÁNIA
Tel. +962 6 553 4401
Fax: +962 6 553 7833
info.me@acteongroup.com

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

OROSZORSZÁG
ACTEON OROSZORSZÁG
Moszkva, Gilyarovskogo str, 6b1
Tel. +7 495 1501323
info.ru@acteongroup.com

KÍNA
ACTEON KÍNA
Office 401 - 12 Xinyuanxili Zhong Street Chaoyang District - BEIJING 100027 - KÍNA
Tel. +86 10 646 570 11 / 2 / 3
Fax: +86 10 646 580 15
info.cn@acteongroup.com

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

NÉMETORSZÁG
ACTEON GERMANY GmbH
Industriestrasse 9 – 40822 METTMANN - NÉMETORSZÁG
Tel. +49 21 04 95 65 10
Fax: +49 21 04 95 65 11
info.de@acteongroup.com

TAJVAN
ACTEON TAJVAN
11F., No.1, Songzhi Rd.
Xinyi Dist., Taipei City 11047
TAJVAN (Kínai Köztársaság)
+ 886 2 8729 2103
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

THAIFÖLD
ACTEON (THAILAND) LTD
23/45 Sorachai Building 16th floor - Sukumvit 63
Road, Klongton Nua - Wattana, BANGKOK 10110
- THAIFÖLD
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

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
ACTEON EGYESÜLT KIRÁLYSÁG (UK)
Phoenix Park– Eaton Socon, St Neots
CAMBS PE19 8EP - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG (UK)
Tel. +44 1480 477 307
Fax: +44 1 480 477381
info.uk@acteongroup.com
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U.S.A. & Kanada
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

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

6.5 Ártalmatlanítás és újrahasznosítás
Elektromos és elektronikus készülékként, az orvostechnikai eszköz ártalmatlanítását egy, a begyűjtésre, szállításra és
az újrahasznosításra vagy megsemmisítésre szakosodott gyűjtőpontnak kell elvégeznie. Ez különösen érvényes az
európai piacra, lásd a 2012. júliusi 2012/19/EU irányelvet.
Amikor a készülék életciklusa lejár, forduljon a legközelebbi fogorvosi beszállítójához, vagy ennek hiányában azActeon
leányvállalataihoz illetve székhelyéhez, amelyek elérhetősége megtalálható a fejezet A leányvállalatok címe oldal 16, a
szükséges teendők megismerése céljából.

Az alábbi kitétel csak Franciaországra vonatkozik.
A 2012. május 2-i 2012-617. számú francia kormányrendelet (az elektromos és elektronikus készülékek
ártalmatlanítása) értelmében, Társaságunk kötelezettségének megfelelően vállalja, hogy begyűjti és ártalmatlanítja az
elektromos és elektronikus készülékeket az engedélyezett szervezet (Récylum, engedélyszám: DEVP1427651A)
közreműködésével.
Társaságunkat, mint gyártót, felvették az ADEME által kezelt francia Országos Gyártói Jegyzékbe. A forgalmazó-lánc
szakmai beszerzői (amilyen az Ön cége is) feladata, hogy az általunk bevezetett újrahasznosítási eljárások eljussanak
a végső felhasználóig.
A vásárló/beszerző egyebekben kötelezi magát, hogy a márkánk lejárt életciklusú gyártmányait elviteti és
újrahasznosításra átadja a Récylum által megjelölt begyűjtőhelyek egyikének, amelyek listája a

http://www.recylum.com/ oldalon található.
Végezetül pedig felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Récylum adott esetben vállalja, hogy egy bizonyos mennyiségen
felül ingyen elszállítja ezen a gyártmányú felszereléseket, miután a hulladék tárolására gyűjtő raklapokat/konténereket
bocsátott az önök rendelkezésére.

Az élettartama végét elérő tartozékot a kezeléskor keletkező fertőzésveszélyes hulladékok gyűjtőtartályba kell külön
helyezni.

6.6 Hatályos szabványok és rendelkezések
Ez az orvostechnikai eszköz megfelel az EU 93/42/EGK irányelv összes lényeges követelményének. A készüléket az EN
ISO 13485 minőségbiztosítási rendszer szerint tervezték és gyártották.

6.7 Jelzések
Jelzések

Jelentésük
Kapcsolópedál

O

KI (feszültség kikapcsolása)

I

BE (feszültség bekapcsolása)
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Jelzések

Jelentésük

Mindig viseljen védőszemüveget

Mindig viseljen védőkesztyűt

Lásd a kísérő dokumentációban

Nézze meg a használati kézikönyvet

A kísérő dokumentáció elektronikus formában érhető el

Ne használja az orvostechnikai eszközt, ha a páciens vagy a
fogorvos/dentálhigiénikus beépített (implantált) készüléket visel

Ne használja az orvostechnikai eszközt, ha a páciens mélyagyi stimulátora
van
Ne használja az orvostechnikai eszközt, ha a páciens bolygóidegi
stimulátora van
Biológiai veszély

Sterilizálás autoklávban 134 °C-on

Sterilizálás autoklávban 132 °C-on

Tisztító-fertőtlenítő készülék hőhatású fertőtlenítésre

Ultrahangos fürdő

B típusú alkalmazott rész
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Jelzések

Jelentésük
BF típusú alkalmazott rész
Váltóáram
CE-jelölés

CE-jelölés

Gyártás éve
ÉÉÉÉ
Gyártó

Ne dobja a háztartási hulladékok közé

A lámpák és a elektromos berendezések újrahasznosításához forduljon a
Récylum céghez
Vényköteles
IPX1

Az Egyesült Államok szövetségi törvénye az orvostechnikai eszközt csak
orvos értékesítheti, vagy orvosi utasításra végezhető az értékesítés.
IP: burkolat által biztosított védelem fokozata
X: nincs megjelölve szilárd test behatolása elleni védelem fokozata
1: függőlegesen hulló vízcseppek elleni védelem
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Index: ártalmatlanítás – újrahasznosítás
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H
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K
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R
Récylum 17

U
újrahasznosítás 17

Általános közlemény | J00067 | V8 | (17) | 03/2018 | RBABHU070H - Oldal 20/21

Általános közlemény | J00067 | V8 | (17) | 03/2018 | RBABHU070H
SATELEC S.A.S. |Az ACTEON Csoport társasága
17 av. Gustave Eiffel |BP 30216|33708 MERIGNAC cedex|FRANCIAORSZÁG
Tel. +33 (0) 556 34 06 07|Fax: +33 (0) 556 34 92 92
E-mail: satelec@acteongroup.com|www.acteongroup.com

