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1 Przed rozpoczęciem użytkowania…
Przed rozpoczęciem użytkowania…

Użycie zgodne z przeznaczeniem T1 LINE / T2 LINE / T3 LINE służy do leczenia schorzeń i obrażeń zębów. 
Leczenie realizowane jest przez rotacyjną lub oscylacyjną obróbkę twardej i miękkiej 
tkanki zęba, kości i materiałów protez zębowych (koron, plomb, mostków itd.).
Kątnica zielona, niebieska i PROPHY służą do profilaktyki.
Zielona i niebieska kątnica służą do implantologii i chirurgii.
Prostnica oraz zielona i niebieska kątnica służą do protetyki rotacyjnej.
Kątnica EVA służy do protetyki oscylacyjnej.
Kątnica CONDENS służy do oscylacyjnego zagęszczania materiału.
Kątnica zielona, niebieska i endodontyczna (ENDO) służą do endodontologii.
T1 LINE / T2 LINE / T3 LINE spełnia wymagania zgodnie z aktualnym stanem techniki. 
T1 LINE / T2 LINE / T3 LINE spełnia wymagania normy ISO 7785 - 2.
1. Przed zastosowaniem T1 LINE / T2 LINE / T3 LINE przeczytać instrukcję 

użytkowania.
2. Używać T1 LINE / T2 LINE / T3 LINE tylko do zastosowań, które zostały opisane w 

instrukcji użytkowania.
3. Przestrzegać przepisów higienicznych obowiązujących dla T1 LINE / T2 LINE / T3 

LINE, przepisów ochrony pracy i przepisów BHP.
Grupa docelowa Wyrób ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel 

stomatologiczny na stanowisku dentystycznym i w laboratorium.
Zakres obowiązywania instrukcji użytkowania Niniejsza instrukcja użytkowania obowiązuje dla następujących narzędzi:

● T1 LINE od numeru seryjnego 65001
● T2 LINE
● T3 LINE

1.1 Budowa podłoża
1.1.1 Oznaczenie wskazówek

Informacje ostrzegawcze ➢ Przestrzegać wskazówek ostrzegawczych w celu uniknięcia szkód na zdrowiu i 
życiu osób.

Wskazówki ostrzegawcze oznaczone są w następujący sposób:
 NIEBEZPIECZEŃSTWO! oznacza niebezpieczeństwo, które prowadzi do śmierci 

lub ciężkich obrażeń ciała, jeśli mu się nie zapobiegnie.
 OSTRZEŻENIE! oznacza niebezpieczeństwo, które może prowadzić do śmierci lub 

ciężkich obrażeń ciała, jeśli mu się nie zapobiegnie.
 PRZESTROGA! oznacza niebezpieczeństwo, które może prowadzić do obrażeń 

ciała, jeśli mu się nie zapobiegnie.
Wskazówki dotyczące zastosowania ➢ Przestrzegać wskazówek dotyczących zastosowania w celu uniknięcia szkód 

materialnych i zwiększonych nakładów. 
Wskazówki dotyczące zastosowania oznaczone są w następujący sposób:
NOTYFIKACJA!  oznacza działania w celu uniknięcia szkód materialnych. 
WAŻNE: oznacza ważne informacje i informacje w celu uniknięcia zwiększonych 
nakładów.
Wskazówka: oznacza informacje ułatwiające pracę.

1.1.2 Formatowania i znaki
Użyte w niniejszym dokumencie formatowania i znaki mają następujące znaczenie:

✔ Warunek
1. Pierwsza czynność
2. Druga czynność
lub

➢  Czynność alternatywna
 Wynik

Wzywa do wykonania 
odpowiednich czynności.

Zastosowanie formatowań i 
znaków [ →  3].

Oznacza odniesienie do innego 
miejsca w tekście i podaje jego 
numer strony.

● Wyliczenie Oznacza wyliczenie.
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1.1.3 Użyte skróty / kody

1.2 Okres użytkowania narzędzi Sirona
W przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem:
● typowy okres użytkowania nieruchomych elementów narzędzi Sirona wynosi ok. 5 

lat
● typowy okres użytkowania ruchomych elementów narzędzi Sirona wynosi ok. 3 lat
Nie wynika z tego prawo do jakiejkolwiek gwarancji, ponieważ prędzej czy później niż 
w podanym wyżej okresie czasu wystąpi zużycie uwarunkowane użytkowaniem, 
częstością sterylizacji i konserwacji.

FG Wiertło Friction Grip
CA Wiertło do kątnicy
HP Wiertło do prostnicy
 63 95 912 D3597
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2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Obowiązki użytkownika ➢ Używać wyłącznie wolnych od wad urządzeń roboczych, które nie odbiegają od 
podanych parametrów [ →  7].

➢ Należy chronić siebie, pacjenta i osoby trzecie przed niebezpieczeństwami. Należy 
przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

➢ Przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem.
➢ Instrukcję użytkowania należy przechowywać na podorędziu, aby w razie potrzeby 

móc wyszukać w niej odpowiednie informacje.
Zapobieganie przenoszeniu zakażenia i 
skażeniom krzyżowym

Należy zapobiegać przenoszeniu zakażenia i skażeniom krzyżowym pomiędzy 
pacjentami, użytkownikami i osobami trzecimi: Po każdym pacjencie należy 
przeprowadzić sterylizację.
Przedsięwziąć odpowiednie środki higieniczne, np. nosić rękawice ochronne.

Wypływające powietrze chłodzące Ilość powietrza chłodzącego wypływającego przy sprzęgle silnika musi wynosić 1,5 - 
10 Nl/min.
Do zabezpieczenia miejsca preparacji przed powietrzem chłodzącym wydostającym 
się z narzędzia dostępne są krążki silikonowe [ →  12].

Nagrzewanie się głowicy narzędziowej Jeżeli narzędzie jest uszkodzone, może dojść do nagrzewania się obszaru głowicy 
narzędziowej. W takim przypadku występuje niebezpieczeństwo oparzenia śluzówki 
jamy ustnej.

Błędne działanie lub uszkodzenie W przypadku błędnego działania lub uszkodzeń niezwłocznie przerwać użytkowanie. 
Uszkodzone narzędzia mogą spowodować obrażenia. Powiadomić składnicę 
stomatologiczną lub producenta.

Naprawa Nie naprawiać narzędzia samodzielnie.
Części zamienne i akcesoria Stosować tylko oryginalne elementy osprzętu firmy Sirona lub akcesoria dopuszczone 

przez firmę Sirona. W przypadku elementów osprzętu, które nie zostały dopuszczone 
przez firmę Sirona, nie jest zagwarantowana bezpieczna eksploatacja.

W przypadku pytań należy skontaktować się ze składnicą stomatologiczną lub z 
producentem.
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3 Opis techniczny
Opis techniczny

3.1 Zadanie
Narzędzie T1 LINE / T2 LINE / T3 LINE przenosi moc napędową i prędkość obrotową 
silnika elektrycznego lub pneumatycznego na narzędzie do preparacji.

3.2 Zasada działania
Przełożenie narzędzia ma wpływ na roboczą prędkość obrotową narzędzia do 
preparacji.
Obrotowy ruch napędowy przekształcany jest w T1 LINE CONDENS w ruch 
wibracyjny.
Obrotowy ruch napędowy przekształcany jest w kątnicy EVA w ruch posuwowy 0,4 lub 
1,1 mm.
Obrotowy ruch napędowy przekształcany jest w kątnicy endodontycznej (ENDO) w 
ruch w prawo / w lewo.

3.3 Budowa T1 LINE
Kątnica

Prostnica

3.4 Budowa T2 LINE / T3 LINE
Kątnica

Prostnica

GFDC

BA

E

A Głowica narzędziowa 
B Przycisk
C Wylot aerozolu chłodzącego
D Otwór systemu tulei zaciskowej
E Wylot światła
F Kolorystyczne oznaczenie przełożenia
G Wodzik ISO

D ECB

A A Otwór systemu mocowania
B Wylot aerozolu chłodzącego
C Wylot światła
D Środkowa część prostnicy
E Wodzik ISO

GFDC

BA

E

A Głowica narzędziowa
B Przycisk
C Wylot aerozolu chłodzącego
D Otwór systemu tulei zaciskowej
E Wyprowadzenie światła (tylko w przypadku T2 LINE)
F Kolorystyczne oznaczenie przełożenia
G Wodzik ISO (tylko w przypadku T2 LINE)

D ECB

A A Otwór systemu tulei zaciskowej
B Wylot aerozolu chłodzącego
C Wyprowadzenie światła (tylko w przypadku T2 LINE)
D Środkowa część prostnicy
E Wodzik ISO (tylko w przypadku T2 LINE)
 63 95 912 D3597
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3.5 Dane techniczne
Kątnica

T1 LINE C 200 L /
C 200 L mini

C 40 L C 6 L C 1,6 L

Przełożenie (dane przybliżone) 1:5 1:1 6:1 24:1
Kolorystyczne oznaczenie 
przełożenia

czerwony niebieski zielony zielony

Maksymalna prędkość obrotowa 
silnika w min-1

40000 40000 40000 40000

Maksymalna robocza prędkość 
obrotowa w min-1

~ 200000 ~ 40000 ~ 6000 ~ 1600

System mocowania FG CA CA CA
Czynniki chłodzące prowadzone 
wewnątrz

x x x x

Zatrzymanie zasysania wstecznego x x x x
Funkcja oświetlenia x x x x
Sprzęgło narzędzi INTRAmatic LUX®

INTRAmatic®
INTRAmatic LUX®

INTRAmatic®
INTRAmatic LUX®

INTRAmatic®
INTRAmatic LUX®

INTRAmatic®

T2 LINE A 200 L A 40 L A 6 L
Przełożenie (dane przybliżone) 1:5 1:1 6:1
Kolorystyczne oznaczenie przełożenia czerwony niebieski zielony
Maksymalna prędkość obrotowa 
silnika w min-1

40000 40000 40000

Maksymalna robocza prędkość 
obrotowa w min-1

~ 200000 ~ 40000 ~ 6000

System mocowania FG CA CA
Czynniki chłodzące prowadzone 
wewnątrz

x x x

Zatrzymanie zasysania wstecznego x x x
Funkcja oświetlenia x x x
Sprzęgło narzędzi INTRAmatic LUX®

INTRAmatic®
INTRAmatic LUX®

INTRAmatic®
INTRAmatic LUX®

INTRAmatic®

T3 LINE E 200 E 40 E 6
Przełożenie (dane przybliżone) 1:5 1:1 6:1
Kolorystyczne oznaczenie przełożenia czerwony niebieski zielony

Maksymalna prędkość obrotowa silnika w min-1 40000 40000 40000

Maksymalna robocza prędkość obrotowa w min-1 ~ 200000 ~ 40000 ~ 6000

System mocowania FG CA CA
Czynniki chłodzące prowadzone wewnątrz x x x
Zatrzymanie zasysania wstecznego x x x
Funkcja oświetlenia - - -
Sprzęgło narzędzi INTRAmatic® INTRAmatic® INTRAmatic®
63 95 912 D3597
D3597.201.01.04.15 08.2012 7



3 Opis techniczny Sirona Dental Systems GmbH
Instrukcja użytkowania T1 LINE / T2 LINE / T3 LINE
Prostnica

Kątnica specjalna

Wiertła

Unit stomatologiczny

T1 LINE H 40 L T2 LINE AH 40 L T3 LINE EH 40
Przełożenie (dane przybliżone) 1:1 1:1 1:1
Kolorystyczne oznaczenie przełożenia niebieski niebieski niebieski

Maksymalna prędkość obrotowa silnika w min-1 40000 40000 40000

Maksymalna robocza prędkość obrotowa w min-1 ~ 40000 ~ 40000 ~ 40000

System mocowania HP/CA HP/CA HP/CA
Czynniki chłodzące prowadzone wewnątrz x x x
Zatrzymanie zasysania wstecznego x x x
Funkcja oświetlenia x x -
Sprzęgło narzędzi INTRAmatic LUX®

INTRAmatic®
INTRAmatic LUX®

INTRAmatic®
INTRAmatic®

PROPHY EVA 04 L / 11 L CONDENS ENDO L
Dostępne kątnice:

T1 LINE x x x x
T3 LINE - x - -

Przełożenie (dane przybliżone) 2,4:1 - - -
Maksymalna prędkość obrotowa 
silnika w min-1

12000 14000 7200 15000

Maksymalna robocza prędkość 
obrotowa w min-1

~ 5000 - - -

Maksymalna liczba cykli w min-1 - ~ 6000 ~ 12000 ~ 1600

System mocowania Snap-on & Screw-
in

- - Ø 3,6 - 4,0 trzpień / 
adapter Ø 2,35

Ruch Obrót Skok 0,4 mm / 1,1 
mm

Wahnięcia ±30°

Czynniki chłodzące prowadzone 
wewnątrz

x x - -

Zatrzymanie zasysania wstecznego x x - -
Funkcja oświetlenia x x x x
Sprzęgło narzędzi INTRAmatic LUX®

INTRAmatic®
INTRAmatic LUX®

INTRAmatic®
INTRAmatic LUX®

INTRAmatic®
INTRAmatic LUX®

INTRAmatic®

FG CA HP
Średnica trzpienia w mm 1,590 - 1,600 2,334 - 2,350 2,334 - 2,350
Maksymalna długość całkowita w mm 25 34 50
Maksymalna średnica robocza w mm 2,1 - -
Norma ISO 1797-1

ISO 2157
ISO 1797-1 ISO 1797-1

T1 LINE T2 LINE T3 LINE
Ciśnienie rozpylanego powietrza w bar 2,7 2,7 2,7
Ciśnienie wody do zraszania w bar 2,0 2,0 2,0
Maksymalna temperatura wody w°C 40 40 40
Zalecany udział wody w aerozolu w ml/min > 50 > 50 > 50
 63 95 912 D3597
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4 Przygotowanie
Przygotowanie

4.1 Pierwsze uruchomienie i dłuższe przerwy w użytkowaniu
➢ Przed uruchomieniem należy wysterylizować narzędzie i elementy wyposażenia.
➢ Po dłuższej przerwie w użytkowaniu oczyścić narzędzie i poddać je pielęgnacji.

4.2 Przed rozpoczęciem dnia pracy
➢ Przepłukać kanały wody i powietrza przez 20 - 30 sekund.

4.3 Przed każdym pacjentem
1. Przepłukać kanały wody i powietrza przez 20 - 30 sekund.
2.  PRZESTROGA!  Zatrzymać silnik. 

Nałożyć narzędzie [ →  10].
3. Osadzić wiertło [ →  10].
4. Nastawić wystarczającą ilość wody chłodzącej (> 50 ml/min) [ →  12].
5. Używać wyłącznie wody filtrowanej (< 50 µm). 
6. Sprawdzić dysze pod kątem zatkania i osadów np. wapienia i w razie potrzeby 

oczyścić dysze [ →  16].
 PRZESTROGA!  Niedostateczne chłodzenie prowadzi do przegrzania miejsca 

preparacji i uszkodzenia tkanki zęba. Upewnić się, że udział wody wynosi > 50ml/min.
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5 Obsługa
Obsługa

NOTYFIKACJA! Używać wyłącznie wierteł i diamentowych narzędzi szlifujących, które 
są ostre i nieuszkodzone. Używać czystych wierteł i diamentowych narzędzi 
szlifujących, aby uniknąć wprowadzenia zabrudzenia do systemu mocowania.

 PRZESTROGA! Luźno osadzone lub częściowo wyciągnięte wiertło może wypaść 
z głowicy lub złamać się. Występuje niebezpieczeństwo zranienia. Dlatego należy 
używać narzędzia tylko wówczas, gdy wiertło jest trwale zamocowane na głębokość co 
najmniej 10 mm. 

 PRZESTROGA! Prostnicę eksploatować tylko przy zamkniętym systemie 
mocującym.

 PRZESTROGA!  Niedostateczne chłodzenie prowadzi do przegrzania miejsca 
preparacji i uszkodzenia tkanki zęba. Upewnić się, że udział wody wynosi > 50ml/min.

 PRZESTROGA!  Nie odsuwać policzka pacjenta kątnicą przy pracującym silniku. 
Następuje przy tym naciśnięcie przycisku i występuje niebezpieczeństwo oparzenia 
śluzówki jamy ustnej.

 PRZESTROGA!  Kątnice oznaczone kolorem czerwonym eksploatować zawsze z 
aerozolem chłodzącym.
WAŻNE: Zastosowanie i dane techniczne różnych specjalnych wkładek 
kondensujących należy zaczerpnąć z informacji producenta.

5.1 Wymiana narzędzia
 PRZESTROGA!  Narzędzie nakładać bądź ściągać tylko przy unieruchomionym 

silniku.
Nasadzanie T1 LINE / T2 LINE / T3 LINE
✔ Silnik jest unieruchomiony.
1. Osadzić narzędzie aż do słyszalnego zatrzaśnięcia zapadki.
2. W przypadku używania silnika z rowkiem świetlnym (A): przekręcić narzędzie aż do 

zatrzaśnięcia wodzika ISO.
Wyjmowanie T1 LINE / T2 LINE / T3 LINE
✔ Silnik jest unieruchomiony.
➢ Ściągnąć narzędzie. Nie ciągnąć przy tym za wąż zasilający.

5.2 Osadzanie i wyjmowanie wierteł
WAŻNE: Zwrócić uwagę na swobodę ruchu przycisku!
NOTYFIKACJA! Używać wyłącznie wierteł i diamentowych narzędzi szlifujących, które 
są ostre i nieuszkodzone. Używać czystych wierteł i diamentowych narzędzi 
szlifujących, aby uniknąć wprowadzenia zabrudzenia do systemu mocowania.

 PRZESTROGA! Luźno osadzone lub częściowo wyciągnięte wiertło może wypaść 
z głowicy lub złamać się. Występuje niebezpieczeństwo zranienia. Dlatego należy 
używać narzędzia tylko wówczas, gdy wiertło jest trwale zamocowane na głębokość co 
najmniej 10 mm. 

 PRZESTROGA! Prostnicę eksploatować tylko przy zamkniętym systemie 
mocującym.
Osadzenie wiertła Friction Grip
✔ Silnik jest unieruchomiony.
1. Nacisnąć przycisk i wsunąć wiertło do oporu.
2. Sprawdzić trwałość osadzenia wiertła poprzez jego pociągnięcie.
Usunięcie wiertła Friction Grip
✔ Wiertło jest unieruchomione.
➢ Nacisnąć przycisk i wyciągnąć wiertło.
Osadzanie wiertła do kątnic
✔ Silnik jest unieruchomiony.
1. Osadzić wiertło nie naciskając przycisku.
2. Zatrzasnąć wiertło w zapadce lekko obracając je tam i z powrotem.
3. Sprawdzić trwałość osadzenia wiertła poprzez pociągnięcie go i obrót.
Wyjmowanie wiertła do kątnic
✔ Wiertło jest unieruchomione.
➢ Nacisnąć przycisk i wyciągnąć wiertło.

A
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Osadzenie wiertła do prostnic
✔ Silnik jest unieruchomiony.
1. Przekręcić środkową część prostnicy w kierunku wskazanym przez strzałkę (A) do 

oporu.
2. W przypadku używania wiertła do kątnicy (C): włożyć w prostnicę najpierw trzpień 

(B), rozciętym końcem do przodu. Wyrównuje on różnicę długości pomiędzy 
wiertłem do prostnicy i wiertłem do kątnicy.

3. Wprowadzić wiertło aż do ogranicznika.
4. Zamocować wiertło poprzez przekręcenie środkowej części prostnicy w kierunku 

(D) do oporu. 
 Kiedy oba znaczniki (E) ustawione są naprzeciw siebie, wiertło jest 

zamocowane.
 W przypadku używania wierteł do prostnic z odsadzonym trzpieniem: należy 

zwrócić uwagę na to, aby odsadzony trzpień nie przylegał do otworu dla tulei 
zaciskowej (F).

5. Sprawdzić trwałość osadzenia wiertła poprzez pociągnięcie go i obrót.
Wyjmowanie trzpienia
1. Wkręcić dostarczone narzędzie (A).
2. Otworzyć system mocujący.
3. Wyciągnąć trzpień.

5.3 Wkładanie i wyjmowanie narzędzia EVA/G5
Wkładanie narzędzia EVA/G5
1. Osadzić narzędzie, obracając je przy tym w jedną i w drugą stronę.
2. Zablokować narzędzie w pierwszym lub drugim położeniu blokady (A/B).

W pierwszym położeniu blokady (A) narzędzie może być swobodnie obracane. W 
drugim położeniu blokady (B) istnieje możliwość wyboru 10 stałych pozycji 
kątowych.

Wyjmowanie narzędzia EVA/G5
➢ Wyciągnąć narzędzie ręką.

Jeżeli wyciągnięcie narzędzia jest utrudnione lub zostanie ono złamane: użyć 
dołączonego wypychacza (C).

5.4 Wkładanie i wyjmowanie narzędzia profilaktycznego
WAŻNE: Kątnicę należy eksploatować tylko w ruchu prawoobrotowym. 
WAŻNE: Używać tylko narzędzi profilaktycznych zgodnych z normą ISO 13295.
Kątnica zabezpieczona jest specjalnymi uszczelkami przed wnikaniem pasty do 
polerowania do jej wnętrza.
Wkładanie narzędzia profilaktycznego
1. Ściągnąć kątnicę z silnika.
2. Przytrzymać zabierak w kątnicy za pomocą klucza PROPHY (D).
3. Wkręcić wkładkę wkręcaną (A) / gałkę wkręcaną (C) w głowicę kątnicy. 
4. W przypadku użycia gałki wkręcanej: Zamocować narzędzie (B) na gałce 

wkręcanej.
5. Sprawdzić trwałość osadzenia narzędzia profilaktycznego.
Wyjmowanie narzędzia profilaktycznego
1. Ściągnąć kątnicę z silnika.
2. Przytrzymać zabierak w kątnicy za pomocą klucza PROPHY.
3. W przypadku użycia gałki wkręcanej: ściągnąć narzędzie z gałki wkręcanej.
4. Wykręcić wkładkę wkręcaną / gałkę wkręcaną.

B C

A

E F

D

A

BA

C

A

B

C D
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5.5 Wkładanie i wyjmowanie narzędzia do zagęszczania amalgamatu
Głowica do leczenia posiada sprężynową tuleję zaciskową.
Wkładanie narzędzia do zagęszczania amalgamatu
1. Zablokować narzędzie za klipsem zabezpieczającym.
2. Sprawdzić trwałość osadzenia pociągając za narzędzie.
Wyjmowanie narzędzia do zagęszczania amalgamatu
➢ Wyciągnąć narzędzie.

5.6 Wkładanie i wyjmowanie narzędzi ENDO
Kątnica przystosowana jest do zamocowania narzędzi ręcznych i narzędzi do kątnic.
Wkładanie narzędzia endodontycznego (ENDO)
✔ Silnik jest unieruchomiony.
1. W przypadku używania narzędzia do kątnicy: nacisnąć przycisk i osadzić adapter 

(A) w głowicy do oporu.
2. Przytrzymując naciśnięty przycisk wprowadzić narzędzie endodontyczne (ENDO) 

do oporu.
3. Sprawdzić trwałość osadzenia narzędzia endodontycznego (ENDO) poprzez jego 

pociągnięcie i obrót.
Wyjmowanie narzędzia endodontycznego (ENDO)
✔ Silnik jest unieruchomiony.
1. Nacisnąć przycisk i wyciągnąć narzędzie endodontyczne (ENDO).
2. W przypadku używania narzędzia do kątnicy: Nacisnąć przycisk i wyciągnąć 

adapter za kołnierz (B).
Osadzanie klipsa do rozpylania roztworu spłukującego i dezynfekcyjnego
✔ Doprowadzenie wody do rozpylania jest wyłączone przy silniku lub na stanowisku 

roboczym.
1. Nasadzić wąż silikonowy (D) na klips do rozpylania (C).
2. Nasadzić klips do rozpylania na kątnicę.
Zdejmowanie klipsa do rozpylania roztworu spłukującego i dezynfekcyjnego
➢ Ściągnąć klips do rozpylania z kątnicy.

5.7 Nastawianie aerozolu chłodzącego
➢ Za pomocą pierścienia regulacyjnego (A) nastawić przepływ wody chłodzącej (> 50 

ml/min).
Wskazówka: Ilość wody chłodzącej można zmierzyć za pomocą naczynia 
pomiarowego i zegarka.
Przepływ wody
Maksymalny przepływ wody nastawiony jest, kiedy oba znaczniki ustawione są 
naprzeciw siebie.

5.8 Nakładanie i zdejmowanie klipsa do rozpylania NaCl
Nałożenie klipsa do rozpylania
✔ Doprowadzenie wody do rozpylania jest wyłączone przy silniku lub na stanowisku 

roboczym.
1. Nałożyć wąż silikonowy (D) na rurkę przy klipsie do rozpylania dla roztworów soli 

kuchennej (B/C).
2. Nałożyć klips do rozpylania na narzędzie.
Wskazówka: W celu zabezpieczenia miejsca preparacji przed powietrzem chłodzącym 
wydostającym się z narzędzia należy użyć krążków silikonowych (A) do odprowadzenia 
powietrza na bok.
Wyjęcie klipsa do rozpylania
1. Ściągnąć klips do rozpylania z narzędzia.
2. Przepłukać klips do rozpylania i wąż silikonowy czystą wodą.

Ø 3,6 – 4 mm

Ø 2,35 mm

B

A

DC

A

A B C D
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6 Obróbka wykończająca
Obróbka wykończająca

6.1 Po każdym leczeniu
1. Oczyścić i zdezynfekować narzędzie i elementy wyposażenia.
2. Poddać narzędzie pielęgnacji aerozolem [ →  14].
3. Wysterylizować narzędzie i elementy wyposażenia [ →  16].

6.2 Na koniec dnia roboczego
➢ Poddać narzędzie pielęgnacji aerozolem [ →  14].
NOTYFIKACJA! Nie pozostawiać żadnego narzędzia na noc na silniku, aby olej nie 
ściekał do silnika elektrycznego. Nigdy nie oliwić silnika elektrycznego.
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7 Pielęgnacja i konserwacja
Pielęgnacja i konserwacja

Elastomery, np. pierścienie uszczelniające typu „O”, należy wymieniać w zależności od 
zużycia, zgodnie z opisem.
Ze względów bezpieczeństwa technicznego należy raz w roku sprawdzić system 
mocowania narzędzi do kątnic i narzędzi do prostnic.
System mocowania wierteł Friction Grip sprawdzać co miesiąc [ →  17].

7.1 Pielęgnacja układu mechanicznego aerozolem
Przedziały
● co najmniej w każde południe i każdego wieczora
● przed każdą sterylizacją
● po każdej dezynfekcji termicznej
Wymagany osprzęt

NOTYFIKACJA! Zastosowanie aerozoli innych producentów może skrócić okres 
użytkowania produktu. Stosować wyłącznie aerozol Sirona T1.
Sposób postępowania
✔ Silnik jest unieruchomiony.
✔ Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym przy nasadce rozpylającej są 

nieuszkodzone.
1. Wyjąć wiertło [ →  10].
2. Ściągnąć narzędzie z silnika [ →  10].
3. Nasadzić nasadkę rozpylającą na dyszę pojemnika aerozolu.
4. Nasadzić narzędzie aż do zatrzaśnięcia zapadki i przytrzymać je.
5. Podawać aerozol do narzędzia przez 1 - 2 sekundy.

WAŻNE: Trzymać puszkę aerozolu pionowo.
Kontrola
1. Sprawdzić, czy z głowicy narzędziowej wypływa czysta ciecz.
2. Jeżeli ciecz jest zanieczyszczona: powtórzyć proces spryskiwania. 
Ciecz nadal nie jest czysta?
1. Nałożyć narzędzie na silnik i uruchomić na krótko napęd. Umożliwia to lepsze 

rozprowadzenie aerozolu.
2.  PRZESTROGA!  Zatrzymać silnik. 

Wytrzeć wyciekający olej suchą ściereczką.
3. Powtórzyć proces spryskiwania.

7.2 Pielęgnacja tulei zaciskowej z przyciskiem
Pielęgnacja tulei zaciskowej z przyciskiem aerozolem T1 usuwa osady w systemie 
mocowania i pozwala zachować sprawność.
Przedział
Tuleję zaciskową z przyciskiem należy pielęgnować co najmniej raz w tygodniu.
Wymagany osprzęt
Aerozol T1
Sposób postępowania
1. Trwale osadzić głowicę kątnicy z tuleją zaciskową na dyszy puszki aerozolu.
2. Spryskiwać tuleję zaciskową przez 1 - 2 sekundy.

WAŻNE: Trzymać puszkę aerozolu pionowo.
3. Wyciekający olej konserwacyjny zmyć niestrzępiącą się ściereczką.

A

B

C

A Końcówka do aerozolu
B Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym do końcówki 

do aerozolu
C Aerozol T1
 63 95 912 D3597
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7.3 Czyszczenie powierzchni światłowodów
1. Aby nie zarysować powierzchni (A), należy wydmuchać cząsteczki brudu 

powietrzem za pomocą strzykawki.
2. Zmyć powierzchnie wacikiem lub miękką szmatką zwilżoną alkoholem.

7.4 Ręczne czyszczenie i dezynfekcja powierzchni
✔ Nosić odpowiednią odzież ochronną.
1. Wyjąć wiertło [ →  10].
2. Stosownie do możliwości przeprowadzić przygotowanie maszynowe.
WAŻNE: Ręczne czyszczenie należy zawsze połączyć z dezynfekcją.

7.4.1 Czyszczenie powierzchni
1. Oczyścić narzędzie poprzez szczotkowanie pod bieżącą wodą (< 38°C, < 100°F, co 

najmniej o jakości wody pitnej).
2. Przedmuchać narzędzie sprężonym powietrzem o ciśnieniu maks. 3 bar.
3. Poddać narzędzie pielęgnacji aerozolem [ →  14].

7.4.2 Dezynfekcja powierzchni
✔ Wszystkie środki dezynfekcyjne muszą być dopuszczone do stosowania w danym 

kraju i posiadać potwierdzone właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i 
antywirusowe.

1. Spryskać powierzchnię środkiem dezynfekcyjnym.
2. Wyciekający środek dezynfekcyjny zmyć ściereczką.

7.5 Ręczne czyszczenie i dezynfekcja kanałów aerozolu
➢ Za pomocą odpowiednich środków i przynależnego adapteru oczyścić i 

zdezynfekować kanały aerozolu zgodnie z informacjami producenta.

7.6 Maszynowe czyszczenie i dezynfekcja ...
7.6.1 ... z pomocą DAC UNIVERSAL

Do maszynowego czyszczenia, dezynfekcji i pielęgnacji zalecamy stosowanie 
Sirona DAC UNIVERSAL.
Sposób zastosowania podano w instrukcji użytkowania urządzenia.
➢ Poddać tuleję zaciskową z przyciskiem pielęgnacji ręcznej [ →  14].

A

DAC  Universal
DAC  Universal
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7.6.2 ... z pomocą urządzenia czyszcząco-dezynfekującego
Narzędzie można również czyścić i dezynfekować w odpowiednim urządzeniu 
czyszcząco-dezynfekującym.
Urządzenie czyszcząco-dezynfekujące musi być dopuszczone przez jego producenta 
do czyszczenia i dezynfekcji narzędzi stomatologicznych i spełniać wymagania normy 
EN ISO 15883-1 (np. 95°C (203°F) przy czasie dezynfekcji 10 min).
Sposób zastosowania podano w instrukcji użytkowania urządzenia.
1. Sprawdzić, czy po przygotowaniu narzędzie jest czyste.
2. Jeżeli występuje zabrudzenie: powtórzyć procedurę.
 Przed dalszym przygotowaniem narzędzie musi być pozbawione wszelkich 

pozostałości i suche.
3. Przedmuchać narzędzie sprężonym powietrzem o ciśnieniu maks. 3 bar.
4. Poddać układ mechaniczny ręcznej pielęgnacji [ →  14].
5. Poddać tuleję zaciskową z przyciskiem ręcznej pielęgnacji [ →  14].

7.7 Czyszczenie dysz do rozpylania aerozolu chłodzącego
W przypadku wody wodociągowej zawierającej duże ilości wapnia dysze rozpylające 
aerozolu chłodzącego mogą zwężać się i zatykać na skutek osadzania się kamienia.
1. Regularnie ostrożnie przetykać otwory dyszy za pomocą drucika do czyszczenia.
2. Uruchomić na krótko narzędzie z aerozolem chłodzącym.

7.8 Sterylizacja
1. Oczyścić i zdezynfekować narzędzie [ →  15].
2. Poddać narzędzie pielęgnacji aerozolem [ →  14].
3. Wysterylizować narzędzie parą nasyconą w autoklawie.

Dopuszczone są autoklawy, które spełniają albo wymagania normy EN 13060 klasy B 
(na przykład DAC PROFESSIONAL), albo normy EN 13060 klasy S i dodatkowo 
przystosowane są do sterylizacji prostnic/kątnic.
NOTYFIKACJA! Również w fazie suszenia nie przekraczać temperatury 140°C 
(284°F).
Narzędzie może być sterylizowane w odpowiednim opakowaniu przystosowanym do 
sterylizacji i przechowywania, np. w opakowaniu papierowo-laminatowym.
Po sterylizacji
1. Natychmiast wyjąć narzędzie z autoklawu.

 PRZESTROGA!  Narzędzie jest gorące. Istnieje niebezpieczeństwo oparzenia.
NOTYFIKACJA! Nie przyspieszać schładzania przez zanurzenie narzędzia w 
zimnej wodzie. Spowoduje to uszkodzenie narzędzia.

2. Wszystkie narzędzia należy przechowywać w sposób zabezpieczony przed 
skażeniem.

3. Po upływie okresu przechowywania należy poddać narzędzia ponownej sterylizacji.

95°C

203°F

!

134°C 274°F

Nasycona para wodna: Temperatura: 134°C (274°F)
Nadciśnienie: 2,04 bar (29,59 psi)

Czas utrzymania: 3 min 

The Hygiene Division of SironaThe Hygiene Division of Sirona

ProfessionalDAC

P
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7.9 Sprawdzenie systemu mocowania FG
Przedział
Sprawdzać system mocowania FG co najmniej raz w miesiącu.
Wymagany osprzęt
Urządzenie do kontroli tulei zaciskowych
Sposób postępowania
✔ Data przydatności urządzenia do kontroli tulei zaciskowych (A) nie została 

przekroczona.
1. Osadzić urządzenie do kontroli tulei zaciskowych w systemie mocowania FG [ →  

10].
2. Pociągnąć za urządzenie do kontroli tulei zaciskowych, aż pojawi się pierścień 

znacznikowy (siła wyciągania: 22 N).
Czy urządzenie do kontroli tulei zaciskowych wysuwa się z tulei zaciskowej zanim 
pojawi się pierścień znacznikowy?

 PRZESTROGA! Tuleja zaciskowa jest uszkodzona i nie można zagwarantować 
trwałego osadzenia wiertła. Występuje niebezpieczeństwo zranienia.
1. Zaprzestać korzystania z produktu. 
2. Zlecić wymianę systemu mocowania w warsztacie autoryzowanym przez firmę 

Sirona.
Wskazówka: Dla własnej kontroli udokumentować moment i wynik sprawdzenia.

A
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8 Części zamienne i artykuły eksploatacyjne
Części zamienne i artykuły eksploatacyjne

Stosować tylko oryginalne elementy osprzętu firmy Sirona lub akcesoria dopuszczone 
przez firmę Sirona.

Nr 
zamówieni
owy:

Nr 
zamówieni
owy:

Aerozol T1 (6 puszek po 250 ml) 59 01 665 Zestaw narzędzi do wymiany pierścieni do 
rozpylania

62 59 605

3-dyszowy zestaw pierścieni do aerozolu (z 
częściami wymiennymi)

58 66 715 3-dyszowy zestaw serwisowy (z 
narzędziami)

58 66 749

Trzpień dla wiertła do kątnicy 89 17 866 Narzędzie do trzpienia (wiertło do kątnicy) 89 17 874
Klips H do rozpylania NaCl do prostnicy 41 74 079 Klips C do rozpylania NaCl do kątnicy 41 74 087
Wąż silikonowy NaCl cienki, długość 
200 mm, 6 szt.

59 17 419 Wąż silikonowy NaCl gruby, długość 1,8 m 89 23 658

Krążek silikonowy do kątnicy Ø 2,35 mm 41 76 223 Krążek silikonowy do kątnicy Ø 1,6 mm 41 76 215
Urządzenie do kontroli tulei zaciskowych 33 27 793 Pierścień uszczelniający o przekroju 

okrągłym do końcówki do aerozolu
70 36 353

Końcówka do aerozolu 89 17 858 Drucik do czyszczenia dysz rozpylających 24 00 232
Wypychacz do narzędzia EVA/G5 41 77 056 Adapter endodontyczny do narzędzi do 

kątnic
58 69 669

Klucz PROPHY 58 76 490 Gałka wkręcana do profilaktyki (Snap on) 89 25 679
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9 Warunki przechowywania i transportu
Warunki przechowywania i transportu

Chronić przed 
wilgocią

Wrażliwa 
zawartość

Wilgotność 
względna

Ciśnienie 
powietrza

Temperatura Po dużej zmianie temperatury 
przewidzieć wystarczająco dużo 
czasu na aklimatyzację.

kPa
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10 Utylizacja
Utylizacja

● Produkt nie zawiera materiałów stanowiących zagrożenie dla środowiska 
naturalnego.

● Przed utylizacją należy zdezynfekować produkt.
● Przestrzegać obowiązujących lokalnie przepisów dotyczących utylizacji.





Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w związku z rozwojem technicznym.
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