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1 Przed rozpoczęciem użytkowania…
Przed rozpoczęciem użytkowania…

Użycie zgodne z przeznaczeniem Turbina

Turbina T1 / T2 / T3 służy do leczenia chorób i uszkodzeń zębów. 
obrotowa_bez kości

Leczenie realizowane jest poprzez obrotową obróbkę twardej i miękkiej 
tkanki zęba oraz materiałów protez zębowych (koron, plomb, mostków 
itd.).
odpowiada stanowi wiedzy technicznej i normie dla turbiny

Turbina T1 / T2 / T3 odpowiada aktualnemu stanowi wiedzy technicznej. 
Turbina T1 / T2 / T3 spełnia wymogi norm ISO 14457 i ISO 9168.
IEC 60601-1

Urządzenia podłączone do produktu muszą spełniać wymagania normy 
IEC 60601-1.
Przeczytać / przestrzegać _ turbina

1. Przed użyciem turbiny T1 / T2 / T3 należy przeczytać instrukcję 
obsługi.

2. Należy używać turbiny T1 / T2 / T3 tylko do zastosowań opisanych w 
instrukcji obsługi.

3. Należy przestrzegać zaleceń higienicznych dotyczących turbiny T1 / 
T2 / T3, przepisów dotyczących ochrony pracy i zasad unikania 
wypadków.

Grupa docelowa stomatologiczny personel fachowy

Wyrób ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany 
personel stomatologiczny na stanowisku dentystycznym i w laboratorium.
Zakres obowiązywania

Zakres obowiązywania instrukcji obsługi Turbina

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy następujących turbin:
do SN 600 000

● T1 / T2 / T3 do numeru seryjnego 600000

1.1 Struktura dokumentu
Struktura dokumentu

1.1.1 Oznaczenie wskazówek
Oznaczenie wskazówek

Informacje ostrzegawcze ➢ Przestrzegać wskazówek ostrzegawczych w celu uniknięcia obrażeń 
ciała.

Wskazówki ostrzegawcze są oznaczone 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, mające na celu uniknięcie szkód 
materialnych. 

WAŻNE: oznacza ważne informacje oraz informacje, które umożliwiają 
uniknięcie dodatkowych kosztów.

Wskazówka: oznacza informacje przydatne w ułatwieniu pracy.
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Instrukcja użytkowania Turbina T1/T2/T3 1.2 Okres użytkowania narzędzi Sirona
1.1.2 Formatowania i znaki
Formatowania i znaki

Użyte w niniejszym dokumencie formatowania i znaki mają następujące 
znaczenie:

1.2 Okres użytkowania narzędzi Sirona
Okres użytkowania narzędzi SironaOkres użytkowania 5+3 lata / 3+1,5 roku

W przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem:
Standard_Sirona

● 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 uprawnienie do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń 
gwarancyjnych, ponieważ zużycie może wystąpić wcześniej lub później 
niż w podanym czasie ze względu na sposób użytkowania oraz częstość 
sterylizacji i konserwacji.

✔ Warunek
1. Pierwsza czynność
2. Druga czynność
lub

➢  Działanie 
alternatywne

 Wynik

Wzywa do wykonania 
odpowiednich czynności.

Zastosowanie formatowań i 
znaków [ → 6].

Oznacza odniesienie do 
innego miejsca w tekście i 
podaje numer strony, na 
której można je znaleźć.

● Wyliczenie Oznacza wyliczenie.
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Instrukcja użytkowania Turbina T1/T2/T3  

2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Obowiązki użytkownika ➢ Używać wyłącznie wolnych od wad urządzeń roboczych, które nie 
odbiegają od podanych parametrów [ → 8].

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

➢ Pamiętać o używaniu zgodnym z przeznaczeniem.
➢ Instrukcję obsługi należy mieć zawsze pod ręką, aby w razie potrzeby 

móc wyszukać w niej odpowiednie informacje.
zakażenie krzyżowe i przeniesienie zakażenia

Zapobieganie przenoszeniu zakażenia i 
zakażeniom krzyżowym

Należy unikać przenoszenia zakażeń i zakażeń krzyżowych między 
pacjentami, użytkownikami i innymi osobami: po każdym pacjencie 
należy przeprowadzić sterylizację.

Stosować odpowiednie środki higieniczne, np. nosić rękawice ochronne.
Uszkodzenie wzroku

Zapobieganie uszkodzeniom wzroku Zgodnie z normą IEC 62471:2006 lampa polimeryzacyjna należy do 
grupy ryzyka 2. Lampa polimeryzacyjna emituje promieniowanie 
widzialne, które może być niebezpieczne i szkodliwe dla oczu! 
Emitowane światło niebieskie jest niebezpieczne dla siatkówki! Podczas 
pracy nie wolno patrzeć przez dłuższy czas na światło lampy 
polimeryzacyjnej (LED).
Wadliwe działanie / uszkodzenie _ turbina

Wadliwe działanie lub uszkodzenie W przypadku wadliwego działania lub uszkodzeń niezwłocznie przerwać 
używanie. Uszkodzone turbiny mogą spowodować obrażenia. 
Skontaktować się z hurtownią stomatologiczną lub producentem.
Strefa zagrożenia wybuchem

Strefa zagrożenia wybuchem Nie używać tego produktu w strefach zagrożenia wybuchem.
Naprawa _ turbina

Naprawa Nie naprawiać turbiny samodzielnie. 
Naprawa _ wymiana łożysk

Wymiana łożysk może doprowadzić do nagłych awarii i obrażeń u 
pacjentów na skutek różnego stopnia zużycia nowych i starych 
komponentów. Na skutek nieprawidłowych napraw nie jest 
zagwarantowana bezpieczna eksploatacja. W razie konieczności 
naprawy należy skontaktować się z hurtownią stomatologiczną lub 
producentem.
Akcesoria

Części zamienne i akcesoria Stosować tylko oryginalne akcesoria firmy Sirona lub akcesoria 
zatwierdzone przez firmę Sirona. Zastosowanie akcesoriów, które nie 
zostały zatwierdzone przez firmę Sirona nie gwarantuje bezpieczne 
eksploatacji.

W przypadku pytań należy skontaktować się z hurtownią stomatologiczną 
lub producentem.
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3.1 Zadanie Instrukcja użytkowania Turbina T1/T2/T3
3 Opis techniczny
Opis techniczny

3.1 Zadanie
ZadanieTurbina

Turbina T1 / T2 / T3 służy do napędzania narzędzi dentystycznych z 
chwytem FG.
Szybkozłącze

Szybkozłącze służy do podłączania mediów i łączenia z wężem 
zasilającym w sposób zapewniający swobodę obrotów.

3.2 Budowa turbiny T1
Budowa turbiny T1

3.3 Budowa turbiny T2 / T3 
Budowa turbiny T2 / T3 

3.4 Dane techniczne
Dane techniczne

Turbina T1 / T2 / T3
T1 / T2 / T3_alt

EDC

BA
A Głowica turbiny (tutaj CONTROL)
B Przycisk
C wylot rozpylanej wody chłodzącej
D Otwór systemu tulei zaciskowej
E Wylot światła

FEDC

BA
A Głowica turbiny (tutaj: Racer)
B Przycisk
C Wylot aerozolu chłodzącego
D Otwór systemu tulei zaciskowej
E Wylot światła (tylko w przypadku turbiny T2)
F Tuleja prostnicy

Turbina T1 Turbina T2 Turbina T3
Dostępne wielkości głowicy:

CONTROL x x -
Racer - - x
mini x x x

Funkcja oświetlenia x x -
Blokada zasysania do obudowy głowicy x x x
Zatrzymanie zasysania wstecznego w strefie 
zraszania wodą

x x x

System mocowania pokrywy ciśnieniowej FG FG FG
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Instrukcja użytkowania Turbina T1/T2/T3 3.4 Dane techniczne
Głowica turbiny CONTROL, Racer, mini

Głowica turbiny

Wiertło Friction Grip

Unit stomatologiczny

Unit stomatologiczny

Podane ciśnienia mogą być kontrolowane przez serwis za pomocą 
gwiazdy kontrolnej pomiędzy wężem i szybkozłączem.

Szybkozłącza (Sirona)

Znak CENiniejszy wyrób nosi oznaczenie CE zgodnie z postanowieniami 
Dyrektywy 93/42/EWG Rady z dnia 14 czerwca 1993 w sprawie wyrobów 
medycznych.

CONTROL Racer mini

Prędkość obrotowa biegu jałowego w min-1 250 000 + 20 % 400 000 ± 10 % 420 000 ± 10 %

CONTROL Racer mini
Norma chwytu ISO 1797-1 ISO 1797-1 ISO 1797-1
Średnica chwytu w mm 1,59 - 1,60 1,59 - 1,60 1,59 - 1,60
Maksymalna długość całkowita w mm 25 25 21
Maksymalna średnica robocza w mm (ISO 2157) 2,1 2,1 2,1

T1 / T2 / T3                     
Ciśnienie powietrza napędowego w barach
(przepływające, suche i czyste)

2,7 ± 0,1

Ciśnienie powietrza wtórnego w barach < 0,15
Zużycie powietrza w Nl/min 43 ± 4
Ciśnienie rozpylanego powietrza w barach 2,7 ± 0,2
Ciśnienie wody do zraszania w barach 2,0 ± 0,2
Zalecany udział wody w aerozolu > 50 ml/min

Szybkozłącze R Szybkozłącze F Szybkozłącze B
Przyłącze 6-otworowe 6-otworowe 4-otworowe
Norma ISO 9168 ISO 9168 ISO 9168
Zwrotne odprowadzenie powietrza 
napędowego

z prowadzeniem 
powietrza powrotnego

bez prowadzenia 
powietrza powrotnego

bez prowadzenia 
powietrza powrotnego

Regulacja rozpylanej wody na sprzęgle na sprzęgle -
Zatrzymanie zasysania wstecznego w strefie rozpylanej 

wody
w strefie rozpylanej 
wody

w strefie rozpylanej 
wody

Funkcja oświetlenia x x -
Napięcie żarówki (żarówka z 
ciemnobrązowym trzonkiem)

3,6 V 3,6 V -

Napięcie lampy polimeryzacyjnej (LED) 3,6 V 3,6 V -

0123
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3.5 ?Dostępne rodzaje przyłącza turbiny Instrukcja użytkowania Turbina T1/T2/T3
3.5 Dostępne rodzaje przyłącza turbiny
?Dostępne rodzaje przyłącza turbiny

Rodzaj przyłącza dostępnego dla Turbina T1 Turbina T2 Turbina T3
Szybkozłącze R/F (Sirona) x x -

Szybkozłącze B - - x

Szybkozłącze Multiflex LUX (KaVo) x x -

Szybkozłącze ROTO QUICK (W&H) x x x

Szybkozłącze Unifix L (Bien-Air) x x x

Szybkozłącze MachLite/Phatelus 
(NSK)

- x x

Szybkozłącze QD-J (NSK) - - x
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4 Przygotowanie
Przygotowanie

4.1 Pierwsze uruchomienie i dłuższe przerwy w 
użytkowaniu
Pierwsze uruchomienie i dłuższe przerwy w użytkowaniuTurbina

✔ Turbina może osiągnąć swoją pełną moc tylko wtedy, gdy ustawione 
są wskazane ciśnienia robocze [ → 8]. W razie potrzeby należy zlecić 
serwisowi przeprowadzenie kontroli ciśnień za pośrednictwem 
urządzenia kontrolnego między wężem zasilającym a 
szybkozłączem.

➢ Przed uruchomieniem wysterylizować turbinę i elementy 
wyposażenia.

➢ Po dłuższej przerwie w użytkowaniu oczyścić turbinę i poddać ją 
pielęgnacji.

4.2 Przed rozpoczęciem dnia pracy
Przed rozpoczęciem dnia pracy

➢ Przepłukać kanały wody i powietrza przez 20 - 30 sekund.

4.3 Przed każdym pacjentem
Przed każdym pacjentemPrzygotowanie _ turbina

1. Przepłukać kanały wody i powietrza przez 20 - 30 sekund.
2. Nałożyć turbinę [ → 12].
3. Osadzić wiertło [ → 14].
4. Nastawić wystarczającą ilość wody chłodzącej (> 50 ml/min) [ → 15].
5. Używać wyłącznie wody filtrowanej (< 50 µm). 
6. Sprawdzić dysze pod kątem zatkania i osadów np. wapnia i w razie 

potrzeby oczyścić dysze [ → 21].
Przegrzanie miejsca preparacji

PRZESTROGA!  Niedostateczne chłodzenie prowadzi do przegrzania 
miejsca preparacji i uszkodzenia tkanki zęba. Upewnić się, że zawartość 
wody > 50ml/min.
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5.1 Podłączenie szybkozłącza Sirona do węża zasilającego Instrukcja użytkowania Turbina T1/T2/T3
5 Obsługa
ObsługaUżywać tylko wierteł w nienagannym stanie

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.
Zamocowanie wiertła _ turbina

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

PRZESTROGA!  Niedostateczne chłodzenie prowadzi do przegrzania 
miejsca preparacji i uszkodzenia tkanki zęba. Upewnić się, że zawartość 
wody > 50ml/min.
Odciąganie policzka _ turbina

PRZESTROGA!  Nie odsuwać policzka pacjenta prostnicą przy 
obracającej się turbinie! Następuje przy tym naciśnięcie przycisku i 
występuje niebezpieczeństwo oparzenia śluzówki jamy ustnej.
Szkodliwe dla oczu

PRZESTROGA! Ewentualne niebezpieczne promieniowanie optyczne 
może być szkodliwe dla oczu! Podczas pracy nie patrzeć dłuższy czas w 
światło lampy polimeryzacyjnej (LED).

5.1 Podłączenie szybkozłącza Sirona do węża 
zasilającego
Podłączenie szybkozłącza Sirona do węża zasilającego1. Wetknąć szybkozłącze (B) na wąż zasilający, zwracając uwagę na 

różne średnice rur.
2. Dokręcić nakrętkę kołpakową (C). Unieruchomić przy tym 

szybkozłącze za pomocą klucza (A).

5.2 Wymiana turbiny
Wymiana turbinyTurbina musi być unieruchomiona

PRZESTROGA!  Nie ściągać prostnicy przy pracującej turbinie.

5.2.1 Turbina ze złączem Sirona bądź KaVo

Zakładanie turbiny
Turbina ze złączem Sirona bądź KaVo➢ Nałożyć turbinę aż do słyszalnego zaskoczenia.
Zdejmowanie turbiny
✔ Turbina jest unieruchomiona.
➢ Mocno przytrzymać szybkozłącze i nakrętkę węża i lekko wyjmować 

turbinę, kręcąc nią. Nie ciągnąć przy tym za wąż zasilający, ani nie 
przytrzymywać go mocno.

A B C
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5.2.2 Turbina ze złączem W&H bądź Bien-Air

Zakładanie turbiny
Turbina ze złączem W&H bądź Bien-Air➢ Nałożyć turbinę aż do słyszalnego zatrzaśnięcia zapadki.
Zdejmowanie turbiny
✔ Turbina jest unieruchomiona.
➢ Docisnąć oznaczenia (A) szybkozłącza W&H lub przycisku (B) na 

szybkozłączu Bien-Air i lekko wyjąć turbinę, kręcąc nią. Nie ciągnąć 
przy tym za wąż zasilający, ani nie przytrzymywać go mocno.

5.2.3 Turbina ze złączem NSK MachLite

Zakładanie turbiny
Turbina ze złączem NSK MachLite➢ Nałożyć turbinę aż do słyszalnego zaskoczenia.
Zdejmowanie turbiny
✔ Turbina jest unieruchomiona.
➢ Przesunąć tuleję (A) na szybkozłączu do tyłu, w kierunku węża 

zasilającego i lekko wyjąć turbinę, kręcąc nią. Nie ciągnąć przy tym 
za wąż zasilający, ani nie przytrzymywać go mocno.

5.2.4 Turbina ze złączem NSK QD-J

Zakładanie turbiny
Turbina ze złączem NSK QD-J➢ Przesunąć tuleję (A) na szybkozłączu do tyłu, w kierunku węża 

zasilającego, i nałożyć turbinę.
Zdejmowanie turbiny
✔ Turbina jest unieruchomiona.
➢ Przesunąć tuleję (A) na szybkozłączu do tyłu, w kierunku węża 

zasilającego i lekko wyjąć turbinę, kręcąc nią. Nie ciągnąć przy tym 
za wąż zasilający, ani nie przytrzymywać go mocno.

5.3 Osadzanie i wyjmowanie wierteł
Osadzanie i wyjmowanie wiertełSwoboda ruchu przycisku

WAŻNE: Uważać na swobodę ruchu przycisku!
Używać tylko wierteł w nienagannym stanie

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.
Zamocowanie wiertła _ turbina

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

Osadzenie wiertła Friction Grip
Osadzanie i wyjmowanie narzędzia FG _ turbina✔ Turbina jest unieruchomiona.
1. Nacisnąć przycisk i wsunąć wiertło do oporu.
2. Sprawdzić trwałość osadzenia wiertła, pociągając za nie.
Usunięcie wiertła Friction Grip
✔ Wiertło jest unieruchomione.
➢ Nacisnąć przycisk i wyjąć wiertło.

B

A

A

A

60 44 270 D 3355
D 3355.201.01.11.15 08.2013 13



5 Obsługa Sirona Dental Systems GmbH
5.4 Nastawianie aerozolu chłodzącego Instrukcja użytkowania Turbina T1/T2/T3
5.4 Nastawianie aerozolu chłodzącego
Nastawianie aerozolu chłodzącegoNastawianie aerozolu chłodzącego _ Szybkozłącze B

➢ Nastawić aerozol chłodzący przy szybkozłączu B na unicie 
stomatologicznym.

Nastawianie aerozolu chłodzącego _ NSK QD-J

➢ Nastawić aerozol chłodzący przy szybkozłączu QD-J (NSK) na unicie 
stomatologicznym.

Informacje ogólne

> 50 ml/min

➢ Za pomocą pierścienia regulacyjnego (A) nastawić przepływ wody 
chłodzącej (> 50 ml/min).

Wskazówka: Objętość wody chłodzącej można odmierzyć przy użyciu 
miarki i zegara. 

Przepływ wody
Maks. natężenie przepływu wody
Szybkozłącze R/F

Szybkozłącze R/F (Sirona): Maksymalny przepływ wody jest ustawiony, 
kiedy pierścień regulacyjny zaskoczy.
Szybkozłącze KaVo

Szybkozłącze KaVo: Maksymalny przepływ wody jest ustawiony, kiedy 
obydwa oznakowania znajdują się naprzeciw siebie.
Szybkozłącze W&H

Szybkozłącze W&H: Minimalny przepływ wody jest ustawiony, kiedy 
czerwona kreskowe znajduje się naprzeciwko czerwonego punktu.
W celu ustawienia maksymalnego przepływu wody należy przekręcić 
pierścieniem regulacyjnym w lewo lub w prawo.
Szybkozłącze Bien-Air

Szybkozłącze Bien-Air: Minimalny przepływ wody jest ustawiony, kiedy 
pierścień jest przekręcony do oporu w prawo. 
Maksymalny przepływ wody jest ustawiony, kiedy pierścień regulacyjny 
jest przekręcony do oporu w lewo. 
Szybkozłącze NSK MachLite

Szybkozłącze MachLite(NSK): Maksymalny przepływ wody jest 
ustawiony, kiedy pierścień regulacyjny słyszalnie zaskoczy.

A
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6.1 Po każdym leczeniu Instrukcja użytkowania Turbina T1/T2/T3

6 Obróbka wykańczająca
Obróbka wykańczająca

6.1 Po każdym leczeniu
Po każdym leczeniuTurbina

1. Oczyścić i zdezynfekować turbinę oraz akcesoria.
2. Poddać turbinę pielęgnacji aerozolem [ → 17].
3. Wysterylizować turbinę i akcesoria [ → 20].

6.2 Na koniec dnia roboczego
Na koniec dnia roboczegoTurbina

➢ Poddać turbinę pielęgnacji aerozolem [ → 17].
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7 Pielęgnacja i konserwacja
Pielęgnacja i konserwacjaWymiana elastomerów

Elastomery, np. pierścienie uszczelniające typu „O”, należy wymieniać, 
jeśli ulegną zużyciu, zgodnie z instrukcją obsługi.

7.1 Pielęgnacja układu mechanicznego aerozolem
Pielęgnacja układu mechanicznego aerozolem

Przedziały
każdorazowo w południe i wieczorem● co najmniej codziennie w południe i wieczorem
● przed każdą sterylizacją
● po każdej dezynfekcji termicznej

dłuższa preparacja● w czasie dłuższej preparacji (> 10 minut)
Wymagane akcesoria

Wymagane akcesoria
Końcówka do aerozolu T1/T2/T3

Zastosowanie aerozolu T1

NOTYFIKACJA! Zastosowanie aerozoli innych producentów może 
skrócić okres użytkowania produktu. Stosować wyłącznie aerozol Sirona 
T1.

Sposób postępowania
Czyszczenie (wyjmowanie wiertła) _turbina

✔ Turbina jest unieruchomiona.
✔ Pierścienie uszczelniające typu „O” przy nasadce rozpylającej są 

nieuszkodzone.
1. Wyjąć wiertło.
2. Odłączyć turbinę od szybkozłącza [ → 12].
3. Nałożyć końcówkę do aerozolu na dyszę pojemnika z aerozolem w 

sposób pokazany na rysunku.
4. Nałożyć turbinę aż do zaskoczenia i przytrzymać ją.
5. Spryskiwać tuleję zaciskową przez 1 - 2 sekundy. 

WAŻNE: Trzymać pionowo pojemnik z aerozolem.
Kontrola
Kontrola
Turbina

1. Sprawdzić, czy z głowicy turbiny wypływa czysta ciecz.
2. Jeśli ciecz jest zabrudzona: Powtórzyć proces wytwarzania aerozolu. 

Ciecz nadal nie jest czysta?

1. Podłączyć turbinę do szybkozłącza i uruchomić ją na krótko. 
Umożliwia to lepsze rozprowadzenie aerozolu.

2. PRZESTROGA!  Odczekać, aż turbina się zatrzyma. 
Wytrzeć wyciekający olej suchą ściereczką.

3. Powtórzyć proces wytwarzania aerozolu.

G

A

F

E

D

C

B

A Końcówka do aerozolu do złącza Sirona
B Końcówka do aerozolu do złącza KaVo
C Końcówka do aerozolu do złącza W&H
D Końcówka do aerozolu do złącza Bien-Air
E Końcówka do aerozolu do złącza NSK MachLite
F Końcówka do aerozolu do złącza NSK QD-J
G Aerozol T1
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7.2 Pielęgnacja tulei zaciskowej z przyciskiem Instrukcja użytkowania Turbina T1/T2/T3
7.2 Pielęgnacja tulei zaciskowej z przyciskiem
Pielęgnacja tulei zaciskowej z przyciskiemSirona
Nowość

Pielęgnacja tulei zaciskowej z przyciskiem aerozolem T1 usuwa osady w 
systemie mocowania i pozwala zachować sprawność.
Przedział

Przedział
Tuleję zaciskową z przyciskiem należy pielęgnować co najmniej raz w 
tygodniu.

Wymagany osprzęt
Aerozol T1Aerozol T1

Sposób postępowania
Sposób postępowania _ turbina1. Osadzić głowicę turbiny z tuleją zaciskową na dyszy puszki aerozolu.
2. Spryskiwać tuleję zaciskową przez 1 - 2 sekundy. 

WAŻNE: Trzymać pionowo pojemnik z aerozolem.
3. Wyciekający olej konserwacyjny zmyć niestrzępiącą się ściereczką.

7.3 Czyszczenie powierzchni światłowodów
Czyszczenie powierzchni światłowodów

Powierzchnie światłowodów1. 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
Ręczne czyszczenie i dezynfekcja powierzchniWyjmowanie wiertła

✔ Nosić odpowiednią odzież ochronną.
1. Wyjąć wiertło [ → 14].
2. Stosownie do możliwości przeprowadzić przygotowanie maszynowe.

WAŻNE: Zawsze należy łączyć czyszczenie ręczne z dezynfekcją.

7.4.1 Czyszczenie powierzchni
Czyszczenie powierzchni

bez kąpieli ultradźwiękowej

NOTYFIKACJA! Nigdy nie czyścić w kąpieli ultradźwiękowej.
Sposób postępowania _ turbina

1. Wyczyścić turbinę szczotką pod bieżącą wodą (< 38°C, < 100°F, min. 
woda pitna).

2. Przedmuchać turbinę sprężonym powietrzem o ciśnieniu maks. 3 
bary.

A
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Instrukcja użytkowania Turbina T1/T2/T3 7.5 Ręczne czyszczenie i dezynfekcja kanałów aerozolu
7.4.2 Dezynfekcja powierzchni
Dezynfekcja powierzchnizanurzanie w roztworze dezynfekcyjnym

NOTYFIKACJA! Nigdy nie zanurzać w roztworze dezynfekcyjnym. 

Dezynfekcja przez spryskanie i umycie

✔ 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. Zetrzeć środek dezynfekcyjny ściereczką.
stosowane środki dezynfekcyjne
W USA i Kanadzie

W USA i Kanadzie można na przykład używać:

● CAVICIDE®

● CAVIWIPES ™

Należy przestrzegać podanych przez producenta informacji dotyczących 
stosowania środka do dezynfekcji narzędzi.

7.5 Ręczne czyszczenie i dezynfekcja kanałów 
aerozolu
Ręczne czyszczenie i dezynfekcja kanałów aerozolu

➢ Za pomocą odpowiednich środków i przynależnego adaptera 
oczyścić i zdezynfekować kanały aerozolu zgodnie z informacjami 
producenta.

7.6 Maszynowe czyszczenie i dezynfekcja ...
Maszynowe czyszczenie i dezynfekcja ...z wyjątkiem szybkozłączy

NOTYFIKACJA!  Nie czyścić szybkozłączy maszynowo.

7.6.1 ... przy użyciu DAC UNIVERSAL
... przy użyciu DAC UNIVERSAL

Sirona - DAC Universal

Do maszynowego czyszczenia, dezynfekcji i pielęgnacji zalecamy 
stosowanie Sirona DAC UNIVERSAL.

Sposób zastosowania podano w instrukcji obsługi urządzenia.

➢ Poddać tuleję zaciskową z przyciskiem ręcznej pielęgnacji [ → 18].

7.6.2 .... przy użyciu urządzenia do czyszczenia i dezynfekcji
.... przy użyciu urządzenia do czyszczenia i dezynfekcjiSirona _ turbina

Turbinę można również czyścić i dezynfekować w odpowiednim 
urządzeniu czyszcząco-dezynfekującym.
Urządzenie czyszcząco-dezynfekująceUrządzenie 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 obsługi urządzenia.
Kontrola _ turbina

1. Sprawdzić, czy po przygotowaniu turbina jest czysta.
2. W przypadku wystąpienia zabrudzenia: powtórzyć ten proces.

 Przed dalszym przygotowaniem turbina musi być pozbawiona 
wszelkich pozostałości i sucha.

3. Przedmuchać turbinę pod ciśnieniem maks. 3 bar.
4. Poddać układ mechaniczny ręcznej pielęgnacji [ → 17].
5. Poddać tuleję zaciskową z przyciskiem ręcznej pielęgnacji [ → 18].

DAC  Universal
DAC  Universal
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7.7 Sterylizacja Instrukcja użytkowania Turbina T1/T2/T3
7.7 Sterylizacja
Sterylizacja

Kroki postępowania _ turbina 

1. Oczyścić i zdezynfekować turbinę [ → 18].
2. Poddać turbinę pielęgnacji aerozolem [ → 17].
3. Wysterylizować turbinę nasyconą parą wodną w autoklawie.

DAC PROFESSIONAL _ turbina

Dopuszczone są autoklawy, które spełniają wymagania normy EN 13060 
klasy B (na przykład DAC PROFESSIONAL) albo normy EN 13060 klasy 
S i dodatkowo przystosowane są do sterylizacji turbin.

NOTYFIKACJA! Również w fazie suszenia nie przekraczać temperatury 
140°C (284°F).
sterylizacja w opakowaniu
Turbina

Turbina może być sterylizowana w odpowiednim opakowaniu 
przystosowanym do sterylizacji i przechowywania, np. w opakowaniu 
papierowo-laminatowym.
Po sterylizacji - nagłówek

Po sterylizacji
Kolejne kroki _ turbina

1. Natychmiast wyjąć turbinę z autoklawu.
PRZESTROGA!  Turbina jest gorąca. Istnieje niebezpieczeństwo 
oparzenia.
NOTYFIKACJA! Nie przyspieszać schładzania przez zanurzenie 
turbiny w zimnej wodzie. Spowoduje to uszkodzenie turbiny!

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

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

7.8 Czyszczenie dysz do rozpylania aerozolu 
chłodzącego
Czyszczenie dysz do rozpylania aerozolu chłodzącego

Woda wodociągowa zawierająca wapń

W przypadku wody wodociągowej zawierającej duże ilości wapnia dysze 
rozpylające aerozolu chłodzącego mogą zwężać się i zatykać na skutek 
osadzania się kamienia.
Czyszczenie dyszy _ turbina

1. Regularnie ostrożnie przetykać otwory dyszy za pomocą mandrynu.
2. Uruchomić na krótko turbinę z aerozolem chłodzącym.

134°C 274°F

Nasycona para wodna: Temperatura: 134°C (274°F)

Nadciśnienie: 2,04 bara (29.59 psi)
Czas utrzymania: 3 min

The Hygiene Division of SironaThe Hygiene Division of Sirona

ProfessionalDAC

P

!
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7.9 Wymiana wkładki do aerozolu
Wymiana wkładki do aerozolu

Wymagany osprzęt
3-dyszowy zestaw pierścieni do aerozolu 

● 3-dyszowy zestaw pierścieni do aerozolu

● Zestaw narzędzi do wymiany pierścieni do rozpylania

Wyjmowanie i czyszczenie wkładki do aerozolu

Wyjmowanie i czyszczenie _ turbina

1. Wyjąć wiertło z głowicy.
2. Oczyścić przedni koniec głowicy z osadów.
3. Wykręcić śrubę do aerozolu (A), kręcąc odpowiednim kluczem (B) w 

lewo.
Wskazówka: Cienki trzpień prowadzący klucza do aerozolu jest 
odpowiedni do kątnic FG.

4. Wetknąć narzędzie do demontażu (D) we wkładkę do aerozolu (C).
5. Ścisnąć narzędzie do demontażu i wyjąć wkładkę do aerozolu z 

głowicy.
NOTYFIKACJA!  Nie stosować ponownie tego pierścienia 
uszczelniającego typu „O” i śruby do aerozolu.

6. Dokładnie oczyścić powietrzno-wodną komorę mieszania (E) w 
głowicy.

7. Ostrożnie oczyścić kanały powietrzne i wodne za pomocą drucika 
czyszczącego (F).

8. Uruchomić na chwilę turbinę z aerozolem w celu przepłukania 
kanałów.

Osadzanie wkładki do aerozolu

Osadzenie _ turbiny

1. Wetknąć końcówkę do aerozolu w tuleję nasuwaną (G) do oporu i 
nasunąć nowy pierścień uszczelniający typu „O” (H).
NOTYFIKACJA!  Pierścień uszczelniający typu „O” nie może 
znajdować się w kanale pierścieniowym (I).

2. Spryskać pierścień uszczelniający typu „O” aerozolem T1.
3. Określić położenie dyszy rozpylającej (dysz rozpylających) i wetknąć 

wkładkę do aerozolu w głowicę.
4. Za pomocą odpowiedniego klucza przykręcić wkładkę do aerozolu 

nową śrubą do aerozolu.
PRZESTROGA!  Zwrócić uwagę na trwałe skręcenie wkładki do 
aerozolu. W przeciwnym wypadku wkładka może się poluzować i 
wypaść wraz ze śrubą do ust pacjenta.

5. Uruchomić turbinę z aerozolem chłodzącym i skontrolować wylot 
aerozolu.

A B

C D

E

F

I

H

G
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7.10 Sprawdzenie systemu mocowania FG
Sprawdzenie systemu mocowania FGPrzedział
Sprawdzać system mocowania FG co najmniej raz w miesiącu.

Wymagane akcesoria
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 [ → 14].
2. Pociągnąć za urządzenie do kontroli tulei zaciskowych, aż pojawi się 

pierścień znacznikowy (siła wyjmowania: 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: Udokumentować czas i wynik inspekcji dla własnej kontroli.

7.11 Konserwacja szybkozłącza Sirona
Konserwacja szybkozłącza Sirona7.11.1 Wymiana pierścieni uszczelniających typu „O”
Wymiana pierścieni uszczelniających typu „O”

z użyciem aerozolu T1

1. Usunąć uszkodzony pierścień uszczelniający typu „O”.
2. Przesunąć narzędzie (A) z nasuniętym nowym pierścieniem 

uszczelniającym typu „O” aż bezpośrednio przed odpowiedni rowek 
(B).

3. Osadzić nowy pierścień uszczelniający typu „O”. Nie używać w tym 
celu ostrych przedmiotów.

4. Lekko naoliwić pierścienie uszczelniające typu „O” aerozolem T1.
NOTYFIKACJA!  Do obchodzenia się z pierścieniami 
uszczelniającymi typu „O” nie używać wazeliny, ani smaru 
silikonowego.

7.11.2 Wymiana pierścienia prostokątnego
Wymiana pierścienia prostokątnegoW celu zapewnienia funkcji „Zatrzymanie zasysania wstecznego w 
kanale rozpylanej wody” zalecamy wymianę pierścienia prostokątnego 
(C) dwa razy w roku.

1. Przepłukać kanał rozpylanej wody maksymalnym przepływem wody.
2. Wsunąć narzędzie z nasuniętym nowym pierścieniem prostokątnym 

tuż przed rowek (C).
3. Osadzić pierścień prostokątny. Nie używać w tym celu żadnego 

zaostrzonego przedmiotu.
4. Sprawdzić, czy pierścień przylega na całym obwodzie i nie jest 

przekręcony.

A

B

A

C
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7.11.3 Wymiana lampy halogenowej / LED
Wymiana lampy halogenowej / LED

Niebezpieczeństwo oparzenia lampą halogenową

PRZESTROGA! Lampa halogenowa/LED może być gorąca. Istnieje 
niebezpieczeństwo oparzenia! Zaczekać na ostygnięcie lampy 
halogenowej/LED.
Turbina

1. Zdjąć turbinę.
2. Odkręcić kapturek (B).
3. Usunąć uszkodzoną lampę halogenową / polimeryzacyjną (A).
4. Osadzić nową lampę halogenową / polimeryzacyjną. Zwrócić przy 

tym uwagę na położenie powierzchni stykowych.
NOTYFIKACJA! Nacisk na soczewkę może doprowadzić do 
zniszczenia lampy polimeryzacyjnej. Z tego względu do osadzenia 
lampy polimeryzacyjnej należy użyć narzędzia montażowego (C). 

5. Wytrzeć szklaną bańkę lampy halogenowej czystą ściereczką.
6. Nakręcić kapturek na szybkozłącze. 
7. Sprawdzić funkcję oświetlenia szybkozłącza.

Lampa polimeryzacyjna nie świeci?

➢ Wyjąć lampę polimeryzacyjną i włożyć ją po obróceniu o 180° wokół 
osi.

7.11.4 Wymiana naboju rozpylanej wody
Wymagane akcesoria
Wymiana naboju rozpylanej wody● Nabój rozpylanej wody
Aerozol T1● Aerozol T1

W przypadku nieszczelnego lub zatkanego naboju rozpylanej wody.
Szybkozłącze

1. Zdjąć szybkozłącze z węża zasilającego.
2. Usunąć podkładkę uszczelniającą (B).
3. Zablokować pierścień regulacyjny przy maksymalnym przepływie 

wody. Nabój rozpylanej wody (A) może być wymieniony tylko w tej 
pozycji.

4. Wyjąć nabój rozpylanej wody.
5. Lekko naoliwić nowy nabój rozpylanej wody aerozolem.
6. Wprowadzić nabój rozpylanej wody.
7. Podczas nasadzania podkładki uszczelniającej zwrócić uwagę na 

stronę zgrubienia (C).
7.11.5 Wymiana okładziny filcowej (szybkozłącze F)

Wymiana okładziny filcowej (szybkozłącze F)Wymienić okładzinę filcową, jeśli wydostające się na zewnątrz 
zawierające olej powietrze zwrotne jest zabrudzone. Zalecamy wymianę 
okładziny filcowej co najmniej raz na kwartał. 

1. Zablokować pierścień regulacyjny przy maksymalnym przepływie 
wody.

2. Ustawić złącze pionowo na płaskim i mocnym podłożu na nakrętce i 
mocno zablokować pierścień regulacyjny (C), wciskając go w dół.
NOTYFIKACJA!  Mogą wypaść kulki (A) i sprężyny (B).

3. Wymienić zabrudzoną okładzinę filcową (D).
4. Nasunąć pierścień regulacyjny, zwracając uwagę na kulki i sprężyny, 

a następnie zablokować go.

BA

C

C

BA

D
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7.12 Wymiana lampy halogenowej w prostnicy
Wymiana lampy halogenowej w prostnicyDodatek _ W&H i BienAir

W turbinach ze złączem W&H bądź Bien-Air lampa halogenowa znajduje 
się w prostnicy turbiny.

Turbina T1 ze złączem W&H:

PRZESTROGA! Lampa halogenowa może być gorąca. Istnieje 
niebezpieczeństwo oparzenia! Zaczekać na ostygnięcie lampy 
halogenowej.

1. Ściągnąć turbinę z szybkozłącza.
2. Za pomocą dostarczonego narzędzia (C) odkręcić tuleję końcową (B) 

i wyjąć ją.
3. Wyjąć tuleję sprzęgającą (A).

4. Wyjąć uchwyt lampy (G) z tulei sprzęgającej. Podnieść przy tym 
uchwyt lampy za koniec od strony głowicy (F).

5. Wypchnąć uszkodzoną lampę halogenową (E) z oprawki.
6. Włożyć nową lampę halogenową. Zwrócić przy tym uwagę na 

położenie powierzchni stykowej.
7. Wytrzeć szklaną bańkę lampy czystą ściereczką.
8. Osadzić uchwyt lampy.

W przypadku zastosowania nowego uchwytu lampy: Przed 
osadzeniem usunąć małą belkę (D).

9. Ostrożnie wsunąć tuleję sprzęgającą aż do linii znacznika (H). 
 Strzałka na tulei sprzęgającej i punkt na prostnicy są ustawione 

naprzeciwko siebie (I).

10. Włożyć tuleję końcową i przykręcić ją za pomocą narzędzia.
Turbina T2

Turbina T2 ze złączem W&H:
Turbina T2 ze złączem W&H

PRZESTROGA! Lampa halogenowa może być gorąca. Istnieje 
niebezpieczeństwo oparzenia! Zaczekać na ostygnięcie lampy 
halogenowej.

1. Ściągnąć turbinę z szybkozłącza.
2. Wykręcić tylną część tulei prostnicy (B) i ściągnąć ją.
3. Sprawdzić pierścień uszczelniający typu „O” (A) pod kątem 

uszkodzeń i w razie potrzeby wymienić go.

4. Podnieść przy tym uchwyt lampy (F) za koniec od strony głowicy (E) 
i wyjąć go.

5. Wypchnąć uszkodzoną lampę halogenową (D) z oprawki.
6. Włożyć nową lampę halogenową. Zwrócić przy tym uwagę na 

położenie powierzchni stykowej.
7. Wytrzeć szklaną bańkę lampy czystą ściereczką.
8. Osadzić uchwyt lampy.

W przypadku zastosowania nowego uchwytu lampy: Przed 
osadzeniem usunąć małą belkę (C).

9. Nakręcić tuleję prostnicy.

CBA
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H

I
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Bien-Air 

Turbina T1 ze złączem Bien-Air:
Turbina T1 ze złączem Bien-Air

PRZESTROGA! Lampa halogenowa może być gorąca. Istnieje 
niebezpieczeństwo oparzenia! Pozostawić lampę halogenową do 
schłodzenia.

1. Zdjąć turbinę z szybkozłącza.
2. Za pomocą dostarczonego narzędzia (C) odkręcić tuleję końcową (B) 

i wyjąć ją.
3. Wyjąć tuleję sprzęgającą (A).

4. Wyjąć uchwyt lampy (G) z tulei sprzęgającej. Paznokciem podnieść 
przy tym uchwyt lampy za narożnik (F).
NOTYFIKACJA!  Nie wygiąć przy tym i nie uszkodzić kołka 
wtykowego (D) na tulei sprzęgającej.

5. Wyjąć uszkodzoną lampę halogenową (E) z oprawki.
6. Włożyć nową lampę halogenową. Zwrócić przy tym uwagę na 

położenie powierzchni stykowej.
7. Wytrzeć szklaną bańkę lampy czystą ściereczką.
8. Włożyć uchwyt lampy. Zwrócić przy tym uwagę na kołek wtykowy.
9. Ostrożnie wsunąć tuleję sprzęgającą aż do linii znacznika (H). 

 Strzałka na tulei sprzęgającej i punkt na prostnicy ustawione są 
naprzeciwko siebie (I).

10. Włożyć tuleję końcową i przykręcić ją za pomocą narzędzia.
Turbina T2

Turbina T2 ze złączem Bien-Air:
Turbina T2 ze złączem Bien-Air

PRZESTROGA! Lampa halogenowa może być gorąca. Istnieje 
niebezpieczeństwo oparzenia! Pozostawić lampę halogenową do 
schłodzenia.

1. Zdjąć turbinę z szybkozłącza.
2. Wykręcić tylną część tulei prostnicy (B) i zdjąć ją.
3. Sprawdzić pierścień uszczelniający typu "O" (A) pod kątem 

uszkodzeń i w razie potrzeby wymienić go.

4. Paznokciem podnieść przy tym uchwyt lampy (F) za narożnik (E) i 
wyjąć go.
NOTYFIKACJA!  Nie wygiąć przy tym i nie uszkodzić kołka 
wtykowego (C) na tulei sprzęgającej.

5. Wyjąć uszkodzoną lampę halogenową (D) z oprawki.
6. Włożyć nową lampę halogenową. Zwrócić przy tym uwagę na 

położenie powierzchni stykowej.
7. Wytrzeć szklaną bańkę lampy czystą ściereczką.
8. Włożyć uchwyt lampy. Zwrócić przy tym uwagę na kołek wtykowy.
9. Nakręcić tuleję prostnicy.
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8 Części zamienne i artykuły eksploatacyjne
Części zamienne i artykuły eksploatacyjneAkcesoria + zatwierdzone akcesoria

Stosować tylko oryginalne akcesoria firmy Sirona lub akcesoria 
zatwierdzone przez firmę Sirona.

Turbina ze złączem Sirona

Złącze KaVo

Turbina ze złączem KaVo

Nr 
zamówienia:

Nr 
zamówienia:

Aerozol T1 (6 puszek po 250 ml) 59 01 665 Żarówka halogenowa 
(ciemnobrązowy trzonek)

59 40 291

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

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

58 66 749

Zestaw narzędzi do wymiany pierścieni do 
rozpylania

62 59 605 Drucik do czyszczenia dysz 
rozpylających

24 00 232

Urządzenie do kontroli tulei zaciskowych 33 27 793

Nr 
zamówienia:

Nr zamówienia:

Końcówka do aerozolu 59 41 802 Pierścień uszczelniający typu „O” do 
końcówki do aerozolu

18 91 840

Zestaw zamienny do szybkozłącza:

● 10 pierścieni uszczelniających typu 
„O” 

● 2 pierścienie prostokątne 

● 1 narzędzie do wymiany pierścieni 
uszczelniających typu „O” i pierścieni 
prostokątnych

41 75 803 Narzędzie do wymiany pierścieni 
uszczelniających typu „O” i pierścieni 
prostokątnych

41 74 343

Nakrętka do złącza R/F 89 16 645
Klucz do szybkozłącza 59 41 794
LED do złącza R/F 63 14 558

Sprężyna złącza F 89 17 262 Pierścień regulacyjny złącza F 41 76 603
Kulka Ø 2,5 mm do złącza F 34 20 742 Okładziny filcowe złącza F 41 76 389
Podkładka uszczelniająca do 
szybkozłącza R/F

89 16 629 Nabój rozpylanej wody do złącza R/F 77 43 444

Nr 
zamówienia:

Nr 
zamówienia:

Końcówka do aerozolu (KaVo) 54 56 954 Pierścienie uszczelniające typu „O” 
(małe) do końcówki do aerozolu

18 90 842

Pierścień uszczelniający typu „O” (duży) 
do końcówki do aerozolu

18 91 444
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Złącze W&H

Turbina ze złączem W&H
łącznie z uchwytem lampy i narzędziem

Złącze NSK _ T1/T2/T3

Turbina ze złączem NSK

Złącze Bien-Air

Turbina ze złączem Bien-Air

Nr 
zamówienia:

Nr 
zamówienia:

Końcówka do aerozolu (W&H) 54 56 970 Pierścień uszczelniający typu „O” 
(mały) do końcówki do aerozolu

41 83 849

Pierścień uszczelniający typu „O” (duży) do 
końcówki do aerozolu

70 23 542 Narzędzie do wymiany lampy 54 57 515

Uchwyt lampy 54 56 871

Nr 
zamówienia:

Nr zamówienia:

Końcówka do aerozolu (QD-J) 58 62 243 Końcówka do aerozolu (NSK ML) 58 67 911
Pierścień uszczelniający typu „O” (duży) do 
końcówki do aerozolu (QD-J)

41 83 856 Zestaw pierścienia uszczelniającego 
typu „O” (NSK ML)

58 74 958

Pierścienie uszczelniające typu „O” (małe) 
do końcówki do aerozolu (QD-J)

70 41 734

Nr 
zamówienia:

Nr 
zamówienia:

Końcówka do aerozolu 58 29 796 Pierścień uszczelniający typu „O” 
(mały) do końcówki do aerozolu

41 83 849

Pierścień uszczelniający typu „O” (duży) do 
końcówki do aerozolu

70 36 890 Narzędzie do wymiany lampy 54 57 515

Uchwyt lampy 58 55 577
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9 Warunki przechowywania i transportu
Warunki przechowywania i transportu

chronić przed 
wilgocią

wrażliwa 
zawartość

wilgotność 
względna

ciśnienie 
powietrza

temperatura Po znacznej 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.

zdezynfekowany

● Przed utylizacją zdezynfekować produkt.

● Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji.





Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w związku z rozwojem technicznym.
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