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POLSKI

Urządzenie zgodne jest z Dyrektywą 93/42/CE.

Oryginalna Deklaracja Zgodności dołączona jest do instrukcji.
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1 UTYLIZACJA I PRZEZNACZENIE

PRZEZNACZENIE 
Master Flux Plus jest urządzeniem przeznaczonym do sedacji płytkiej bądź analgosedacji.
Sedacja płytka polega na zastosowaniu u pacjenta mieszanki podtlenku azotu i tlenu.

UŻYCIE
Stężenie zastosowanej mieszanki wynosi:
O2 ≥ 30%
N2O ≤ 70%
Stosuje się ją poprzez maskę nosową. Pacjent wdycha mieszankę poprzez aktywne oddy-
chanie przez nos.

Sedacja płytka jest odpowiednia dla wszystkich pacjentów praktyki stomatologicznej, zarów-
no dorosłych jak i dzieci.
 

Sedacja płytka pozwala pacjentom poddać się procedurom stomatologicznym ograniczając 
strach i obawy, których wszyscy pacjenci doświadczają wchodząc do gabinetu ortodontycz-
nego.

JEST NIEODPOWIEDNIA: 
- PODCZAS CIĄŻY, 
- DLA PACJENTÓW Z UZALEŻNIENIEM NARKOTYKOWYM 
- DLA PACJENTÓW Z POWAŻNYMI INFEKCJAMI PŁUCNYMI 
- OSÓB Z POWAŻNYMI CHOROBAMI PSYCHICZNYMI. 
MASTER FLUX  może być stosowany jedynie przez  specjalnie wyszkolony 
personel medyczny.
Nie  używać  urządzenia  do  stosowania  znieczulenia  ogólnego  lub  jako 
część czy w połączeniu z systemem znieczulenia ogólnego.

Sprzedaż urządzenia jest prawnie ograniczona jedynie do lekarzy.

UWAGA

Nie naprawiać, modyfikować ani kalibrować urządzenia.
Nieuprawnione  naprawy,  modyfikacje  lub  nadużycia  niniejszego 
urządzenia  wpływają negatywnie  na jego  działanie  oraz unieważniają 
gwarancję.

Upewnić się przed każdym użyciem, że połączenia gazowe są prawidłowe

Urządzenie stosuje środki farmaceutyczne wyłącznie do sedacji płytkiej

Przeciwwskazania do stosowania środków farmaceutycznych są opisane w 
karcie  bezpieczeństwa  i  dokumentacji  dołączonej  do  środków 
farmaceutycznych. Jeżeli brakuje ich w załączniku, należy poprosić o nie 
dostawcę gazu.
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 Nie usuwać etykiet 
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2 BEZPIECZEŃSTWO

Użycie  PULSOKSYMETRA  powinno  być  rutynowe  podczas  sedacji 
płytkiej.
Znaczenie wykrytych wartości:
Wartości stężenia O2 Poziom hipoksji
≥ 95% Brak hipoksji
90-94% Hipoksja lekka
85-89% Hipoksja umiarkowana
84% Hipoksja poważna

2.1 Oznaczenia związane z bezpieczeństwem
Urządzenie odpowiada Dyrektywie 93/42 EWG z późniejszymi zmianami.
Deklaracja znajduje się w załączeniu do urządzenia.
2.2 Mechanizmy bezpieczeństwa

Urządzenie jest wyposażone w mechanizmy bezpieczeństwa:
- Jeżeli ciśnienie tlenu (O2) spada, automatycznie wyłączany jest dostęp podtlenku azo-

tu (N2O).
- Zawarty system mieszający reguluje N2O w taki sposób, że w mieszance zawsze wy-

stępuje minimalna ilość O2 w wysokości 30%.
- Jeżeli przepływ mieszanki gazu jest odcięty, pacjent oddycha powietrzem z zewnątrz 

poprzez specjalny zawór bezpieczeństwa.
- Jeśli przepływ zmieni kierunek wracając do urządzenia, zawór jednokierunkowy chro-

ni pacjenta przed ponownym wdychaniem wydzielanych gazów oraz przed nagroma-
dzeniem dwutlenku węgla (CO2).

- Pokrętło regulacji przepływu steruje całkowitym przepływem; automatycznie reguluje 
przepływ tlenu i podtlenku azotu zgodnie z ustawionym procentem.

- Przycisk ‘FLUSH’ pozwala na dostarczenie dużej ilości czystego tlenu.
- Maksymalna ilość podtlenku azotu  (N2O) stanowi 70% całkowitego przepływu. Ilość 

tlenu (O2) nigdy nie może spaść poniżej 30%.

UŻYTECZNE UWAGI
WAŻNE  JEST,  BY  PODCZAS  SEDACJI  ZAWSZE  BYĆ OBECNYM W CELU 
UTRZYMYWANIA  PRZEPŁYWU  TLENU  I  PODTLENKU  AZOTU POD 
KONTROLĄ  POPRZEZ  SPRAWDZANIE  WARTOŚCI  PRZEPŁYWU 
WYŚWIETLANYCH W KOLUMNACH PRZEPŁYWU. 

2.3 Usuwanie 

Usuwanie  opakowania,  urządzenia  i  pojedynczych  części  urządzenia  musi  być 
przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w kraju użytkowania przepisami.
Nie usuwać materiałów opakowaniowych jako odpadów domowych.
Urządzenie nie zawiera elementów elektrycznych / elektronicznych ani baterii.
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3 DANE TECHNICZNE

ZASILANIE 
Ciśnienie zasilania 3,5 bar  ≅ 50 PSI (maks. 6 bar  ≅ 87 PSI)
Maksymalna wartość przepływu 10 Nl/min. (litrów na minutę)
WAGA URZĄDZENIA MASTER FLUX PLUS JAKO JEDNOSTKI MOBILNEJ

Waga bez butli 42 kg
Waga z butlami o pojemności 5 l: 63 kg (puste butle)
Waga z butlami o pojemności 10 l: 81 kg (puste butle)
 BUTLE DO URZĄDZENIA MASTER FLUX PLUS JAKO JEDNOSTKI MOBILNEJ

Maksymalna wysokość 950 mm
Maksymalna średnica 140 mm
WAGA URZĄDZENIA MASTER FLUX PLUS MONTOWANEGO NA ŚCIANIE:

Waga mieszalnika 6.27 kg
MIERNIK PRZEPŁYWU:

Dokładność przepływu gazu +/-10% wskazanego przepływu
Wartość  przepływu  jest 
zmierzona  w  miejscu  górnej 
krawędzi  pływaka  przy 
redukcji błędu paralaksy.

ZUŻYCIE:
Poniżej znajduje się przykład zużycia do wykorzystania jako   odniesienie teoretyczne  

10 l BUTLA Z TLENEM MEDYCZNYM 
NAPEŁNIONA POD CIŚNIENIEM 200 Bar
DOSTĘPNA OBJĘTOŚĆ 2000 litrów gazu
10 l BUTLA Z PODTLENKIEM AZOTU 
NAPEŁNIONA 7 kg PŁYNNEGO GAZU
DOSTĘPNA OBJĘTOŚĆ 4600 litrów gazu
USTAWIENIA:
DOSTARCZANIE 10 Nl/min.
MIESZANKA 50 %
CZAS PRACY:
TLEN 400 min.
PODTLENEK AZOTU 950 min.
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   Rysunek 1

  Rysunek 2
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04 ROZPAKOWANIE

Paczka  nie  może  ulec  uderzeniu,  powinno  się  z  nią  obchodzić  delikatnie  unikając 
przewrócenia czy upuszczenia.

 Opakowanie powinno być przechowywane w całym okresie gwarancyjnym.
Producent nie przyjmie zwrotów bez oryginalnego opakowania.

Nie używać urządzenia z ewidentnymi uszkodzeniami wynikającymi z transportu.

 Wyjąć z opakowania i sprawdzić stan urządzenia.

Urządzenie  musi  być  przechowywane  w  sposób  bezpieczny,  w  suchym  miejscu  i 
temperaturze w granicach +5 / +40 °C.

ZABRANIA SIĘ STAWIANIA URZĄDZEŃ MASTER FLUX JEDNO NA DRUGIM

05 OPIS KOMPONENTÓW

DOSTĘPNE RODZAJE:
JEDNOSTKA MOBILNA (Rysunek 1) JEDNOSTKA  MONTOWANA NA  ŚCIANIE 

(Rysunek 2)
CZĘŚCI
RYSUNEK POZYCJA ILOŚĆ KOD OPIS

8

A 1 POKRĘTŁO 'FLOW'
B 1 PRZYCISK 'FLUSH'
C 1 POKRĘTŁO ‘ % N2O ‘ 
D 1 WSKAŹNIK WARTOŚCI PRZEPŁYWU 02
E 1 WSKAŹNIK WARTOŚCI PRZEPŁYWU N2O
F 1 3MEDN0001 GUMOWY BALON
G DYSZA PODŁĄCZENIA MASKI
H ZŁĄCZE N2O
I ZŁĄCZE O2
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3

1 1 SMFA144 PLASTIKOWA OSŁONA
2 1 SMFA506 MIESZALNIK
3 3 SMFA223 WSPORNIK DYSTANSOWY
4 3 CM25021 ŚRUBA Z ŁBEM M5
5 3 3MECQ0010 WSPORNIK DYSTANSOWY
6 3 CM20015 PODKŁADKA
7 3 CM25019 NAKRĘTKA MOTYLKOWA M6
9 2 SMFA237 DYSZA WYLOTU GAZU

4

10 1 SMFA313 TRZPIEŃ 
11 1 SMFA364 RURKA 02 
12 1 SMFA365 RURKA N2O 
13 1 SMFA301 WSPORNIK MONTOWANY DO ŚCIANY
14 1 SMFA501 PŁYTKA ŚCIENNA
15 1 CM30011 POKRĘTŁO ZABEZPIECZAJĄCE TRZPIEŃ

6

R1 1 1513A4 REDUKTOR (ITA) O2 
R2 1 MF011ZMF REDUKTOR (ITA) N2O
L 1 ZAWÓR
M 1 MANOMETR

5

17 MF820ZMF PEŁNY OBWÓD
18 MF817ZMF MASKA MAŁA ZE ZŁĄCZKĄ 
19 MF818ZMF MASKA ŚREDNIA ZE ZŁĄCZKĄ
20 MF819ZMF MASKA DUŻA ZE ZŁĄCZKĄ

9
34

SMFA197
FILTR - SMFA260

35 RURKA – SMFA199
36 ZŁĄCZKA – SMFA257

11

29

1504/A
OPCJONALNA

RURKA SPIRALNA - CM88051
30 ZŁĄCZKA – SMFA278
31 1 RURKA TLENOWA – CM84022
32 1 WOREK RESUSCYTACYJNY – 1025-2
33 1 MASKA RESUSCYTACYJNA – CM84014
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 Rysunek 3
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 Rysunek 4
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06 INSTALACJA

Wyjąć z opakowania i sprawdzić stan urządzenia.
Nie używać urządzenia z ewidentnymi uszkodzeniami wynikającymi z transportu.

6.1 Instalacja Master Flux PLUS 1600ASD

INSTALACJA MIESZALNIKA (Rysunek 3)
Przykrecić 3 stalowe wsporniki dystansowe (3) do skrzynki miernika przepływu (2).
Zdjąć zabezpieczenia ze złączy zasilających skrzynki miernika przepływu.
Zamontować  skrzynkę  miernika  przepływu  na  jednostce  poprzez  wsunięcie  stalowych 
wsporników  dystansowych  (3)  do  odpowiednich  otworów  w  jednostce  mocując  je  w 
jednostce  przy  użyciu  dostarczonych  3  plastikowych  wsporników  dystansowych  (5),  3 
podkładek (6) i trzech nakrętek motylkowych (7).

INSTALACJA PRZEDNIEJ OSŁONY (Rysunek 3 Poz. 1)
Umieścić plastikową osłonę w pobliżu trzech otworów jednostki. 
Przymocować plastikową osłonę przykręcając ją trzema śrubami z łbem (4) z zestawu.

INSTALACJA DYSZY WYLOTOWEJ
Jeżeli używacie Państwo rurki wylotowej wydzielanego gazu (Rysunek 9 art. SMFA197), 
proszę przykręcić dostarczone dysze do plastikowych złączek (Rysunek 3  Poz. 8/9).

 Rysunek 5
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INSTALACJI BUTLI (BRAK W ZESTAWIE) (Rysunek 6)
Zamocować reduktory do butli (patrz instrukcja obsługi reduktorów). 
Dla butli 5 litrowych zainstalować półkę i zamocować przy użyciu stosownych blokad półki.
Dla butli 10 i 14 litrowych umieścić półkę na dnie urządzenia.
Manometry reduktora (M) muszą zostać umieszczone w sposób widoczny dla operatora. 
Zamocować butle do jednostki używając stosownego łańcucha lub sprężyn będących 
w zestawie.
Nakręcić  nakrętkę  końcówki  rurki  reduktora  O2  (R1) do  złącza  zasilającego  skrzynki 
miernika przepływu (I) (GWINT PRAWOSKRĘTNY).

Nakręcić  nakrętkę  końcówki  rurki  reduktora  N2O  (R2) do  złącza  zasilającego  skrzynki 
miernika przepływu (H) (GWINT LEWOSKRĘTNY).
Zamknąć tylne drzwiczki za pomocą umieszczonych na ich górze dwóch magnesów.

Rysunek 6
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6.2 Instalacja Master Flux PLUS montowanego na ścianie 1601ASD

Rysunek 7

(RYSUNEK 4)
Zamocować  WSPORNIK Master Flux do ściany  (13)  przy użyciu 4 kołków ściennych Ø14 
mm M8.
Zamocować PŁYTKĘ Master Flux do ściany (14) przy użyciu 4 kołków ściennych Ø 8 (mm).
Przykręcić trzpień (10) do bazy mieszalnika.
Wsunąć trzpień do końcówki wspornika (15).
Zablokować trzpień we wsporniku przy użyciu stosownego gwintowanego pokrętła (15).
Nakręcić  nakrętkę  rurki N2O  na  złącze  zasilające  mieszalnik  N2O  (GWINT 
PRAWOSKRĘTNY).

Podłączyć nakrętkę  rurki O2 do  złącza  zasilającego  mieszalnika  O2 (GWINT 
LEWOSKRĘTNY).

Podłączyć wolne końcówki rurek do gniazd ściennych (ścisnąć przyłączkę i przekręcić w 

celu zablokowania przyłączki w gnieździe).
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UWAGI DOTYCZĄCE SYSTEMU   SCENTRALIZOWANEGO  

Instalacja  musi  zostać  przeprowadzona  przez  wyspecjalizowanych 
techników.  System  scentralizowany  musi  zostać  utworzony  w  zgodzie  z 
obowiązującymi przepisami Dyrektywy Europejskiej 93/42/EWG 

Połączyć gniazda ścienne z punktem wyrównawczym układu elektrycznego za pomocą dołą-
czonych złącz obwodowych.
Dostarczone reduktory muszą być połączone z butlami systemu scentralizowanego.
Wyjście reduktora N2O posiada giętką rurkę, która jest połączona na jednym końcu ze złącz-
ką męską posiadającą gwint 1/4” G do połączenia z systemem.
Wyjście reduktora O2 posiada giętką rurkę, która jest połączona na jednym końcu ze złączką 
męską posiadającą gwint 1/8” G do połączenia z systemem.
Płytki mocującej nie ma w zestawie.
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6.3 Podłączenie obwodów i akcesoriów:

Rysunek 8

(Rysunek 8)
Podłączyć Gumowy balon (F) do mieszalnika poprzez nałożenie go na odpowiednią dyszę.
Zestawy masek są połączone z urządzeniem poprzez dyszę (G).
Rurka wylotu gazu będzie podłączona w inny sposób, zależny od rodzaju wykorzystywanego 
systemu usuwania gazu.
 (patrz 6.4 – USUWANIE WYDZIELANYCH GAZÓW). 
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6.4 Usuwanie wydzielanych gazów:

W  celu  ochrony  środowiska  pracy  i  personelu,  wydzielane  gazy  muszą  zostać 
wyprowadzone poza środowisko pracy.
Można wykorzystać dwa systemy wyprowadzenia gazów na zewnątrz:
- Bezpośrednie połączenie na zewnątrz gabinetu
- Połączenie z ssakiem.
Ważne jest oszacowanie:
- Czy ssak jest odpowiedni do usuwania gazów (N2O i O2)
- Wylot ssaka musi być umieszczony na zewnątrz oraz wentylowany.
Proszę się upewnić, że jest to zgodne z obowiązującymi w kraju użycia przepisami.

Bezpośrednie połączenie na zewnątrz gabinetu

MASTER FLUX PLUS JAKO JEDNOSTKA MOBILNA
Wkręcić dysze (Rysunek 3 Poz. 8/9) do jednostki.
Usunąć dostarczony zawór (Rysunek 5 Poz. 17).
Podłączyć rurkę wylotu gazu obwodu maski do dyszy ( Rysunek 3 Poz. 9).

Podłączyć rurkę spiralną usuwania gazu (Rysunek 9) do dyszy (Rysunek 3 Poz. 8) w jed-
nostce.
Podłączyć końcówkę rurki spiralnej na zewnątrz i upewnić się, że zamontowano filtr końco-
wy.

MASTER FLUX PLUS MONTOWANY NA ŚCIANIE
Podłączyć rurkę wylotu gazu do obwodu maski do dyszy ( Rysunek 9 Poz. 36).

Podłączyć końcówkę rurki spiralnej na zewnątrz i upewnić się, że zamontowano filtr końcowy 
(Rysunek 9 Poz. 34).
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Rysunek 9 (Art. SMFA197)

Połączenie z ssakiem
Podłączyć rurkę wylotu gazu obwodu maski do dyszy dostarczonej złączki (Rysunek 5 Poz. 
17).
Podłączyć złączkę do końcówki ssaka (Ø11 mm). 

Regulacja zaworu
Obracać pierścieniową perforowaną nakrętkę na zaworze (Rysunek 5 Poz. 17)  do czasu 
zasłonięcia otworów.
Uruchomić podanie gazu z ustawieniem ~10 l/min.
Uruchomić ssak z ustawieniem minimalnej wartości zasysania.
Obserwować słupek (Rysunek 8 Poz. F).
Obracać  pierścieniową perforowaną nakrętkę na zaworze stopniowo otwierając otwory do 
czasu,  kiedy  balon  osiągnie  swój  optymalny  stan  „W POŁOWIE  PEŁNY,  W POŁOWIE 
PUSTY”

UWAGA
Przy zmianie przepływu może być niezbędna regulacja prawidłowego przepływu ssą-
cego wydzielanych gazów.
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7 DZIAŁANIE URZĄDZENIA

7.1 Panel sterowania

Destinazione / Destination:

Descrizione / Descripion:

Tolleranze generali in accordo con la norma: EN 22768-1; EN 22768-2 (senza indicazione contraria)
Classe di tolleranza lineare angolare: m - Media ; Classe di tolleranza geometrica: K; 
General tolerances according with the norm: EN 22768-1; EN 22768-2 (unless otherwise stated)
Dimensional tollerance class: m - Medium;  Geometricaltollerance class: K;

TECNO-GAZ S.p .A.
Tel. +39 0521 838011
Fax. +39 0521 833391
tp@tecnogaz.com

Rugositŕ :
Surface condition:

Scala /  Scale:

Disegnatore / Drawn by:

Data / Date:

Codice Prodotto Finito:
Finished product code:

Lavorazione / Trattamento:
Working / Treatements:

Codice:
Code:

Lavorazione 6:
Working Step 6:

 
A.S.

09/11/11

SCATOLA FLUSSOMETRICA

MASTER FLUX
Lavorazione 5:

Working Step 5:
 Lavorazione 4:

Working Step 4:
 Lavorazione 3:

Working Step 3:
 Lavorazione 2:

Working Step 2:
Lavorazione 1:

Working Step 1:
SMFA506

I  disegni, modelli ecc sono di proprietŕ  TECNO-GAZ Group e non possono essere copiati, riprodotti o mostrati a terzi senza l'autorizzazione scritta di TECNO-GAZ Group
The drawings, models etc are TECNO-GAZ Group property and cannot be copied, reproduced or skown to third without written authorization of TECNO-GAZ Group

1:2
A3

Q.tŕ :
Q.ty:

1

Materiale / Material: Materia prima / Raw material:

M ediline I talia S.r.l.
Tel. +39 0522 942696
Fax. +39 0522 944798
tp.mediline@tecnogaz.com

A

B

C

E D
F

26

17

18

H

Rysunek 10

POKRĘTŁA STEROWANIA (RYSUNEK A10)
A REGULACJA PRZEPŁYWU
B REGULACJA % MIESZANKI PODTLENKU AZOTU
C PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA
PRZYRZĄDY STEROWANIA
E PRZEPŁYW CZYSTEGO PODTLENKU AZOTU
D PRZEPŁYW CZYSTEGO TLENU
F BALON (SPRAWDŹIĆ – ODPOWIEDNI DLA PACJENTA PRZEPŁYW)
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7.1 Instrukcja użytkowania

Przed użyciem MASTER FLUX w wersji jezdnej, proszę zablokować koła hamulcem poprzez 
naciśnięcie go w dół.
W przypadku konieczności przeniesienia urządzenia (na przykład z jednego pomieszczenia 
do drugiego), zwolnić hamulce z kół, chwycić odpowiedni uchwyt i ciągnąć urządzenie uni-
kając uderzeń i nagłych ruchów mogących spowodować przypadkowy upadek.
Przenosić  i  umieszczać urządzenie  Master  Flux jedynie  na płaskich i  gładkich po-
wierzchniach.
Proszę się upewnić, że butle są stabilne i prawidłowo zabezpieczone.
Zakręcić butle przed przemieszczaniem urządzenia.
Nie używać uchwytów do podnoszenia urządzenia.
Podczas użytkowania MASTER FLUX w wersji jezdnej możliwe jest przesuwanie i umiesz-
czanie mieszalnika według uznania poprzez trzymanie odpowiedniego uchwytu.
NIE OPIERAĆ SIĘ I NIE KŁAŚĆ PRZEDMIOTÓW NA MIESZALNIKU GAZÓW (ZARÓW-
NO W WERSJI JEZDNEJ JAK I ŚCIENNEJ). NIE FORSOWAĆ RAMIENIA WERSJI MON-
TOWANEJ NA ŚCIANIE.
POWOLI otwierać zawory butli O2 i N2O, kręcić zaworami przeciwnie do ruchu wskazó-
wek zegara (Rysunek 6 Poz. L).
Odczytać ciśnienie na manometrze reduktora ciśnienia (patrz DANE TECHNICZNE) w celu 
oszacowania czasu pracy butli z tlenem.
Wybrać najbardziej odpowiednią dla pacjenta maskę.
Maskę umieścić i dobrze dopasować do nosa pacjenta.
Zabezpieczyć maskę na pętli z tyłu zagłówka fotela dentystycznego.
Upewnić się, że rurki obwodu maski nie są zgięte lub zaklinowane.
Operator musi być w takiej pozycji, że wizualnie może kontrolować:
- Gumowy balon
- Wskaźniki przepływu

Podczas procedury  należy stale sprawdzać przepływy wskazane w kolum-
nach (Rysunek 10 Poz. D, E).

Przed opuszczeniem pacjenta, nawet na chwilę, wyłączyć sedację.

Rysunek 10
Proszę się upewnić, że indeks pokrętła %N2O (Poz. C) wskazuje 0.
Używając pokrętła FLOW (Poz. A) zastosować przepływ 3 l/min tlenu na 30 sekund.
POINSTRUOWAĆ PACJENTA, BY ODDYCHAŁ NOSEM.
Używać pokrętła FLOW (Poz. A) do regulacji przepływu.
Stopniowo regulować przepływ, sprawdzać stan balona (Poz. F), który musi przybrać kształt, 
który można określić jako w połowie pełny, w połowie pusty. 
Pacjent powinien oddychać przez co najmniej minutę przed oceną przepływu. 
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Kiedy ustali się optymalny przepływ i zdolność płucną pacjenta, wyregulować zawór usu-
wania gazu jak wyjaśniono w paragrafie 6.4 „Usuwanie wydzielanych gazów”.
Możliwa jest zmiana procentu podtlenku azotu przy wykorzystaniu pokrętła % (Rysu-
nek 10 Poz. C).
Kolumny wskazują ilość dostarczonego podtlenku azotu i tlenu w litrach/min.
Suma obu przepływów jest ilością wstępnie ustawioną, opartą na możliwościach od-
dechowych pacjenta.

SPECYFIKACJA  PROCEDURY  DLA 
DZIECI:

SPECYFIKACJA  PROCEDURY  DLA 
DOROSŁYCH:

Przepływ dla DZIECI wynosi w przybliże-
niu 4-5 l/min. 
- Kręcić  pokrętłem 'FLOW'  zgodnie  z 

ruchem  wskazówek  zegara  w  celu 
ustawienia  przepływu  na  4/5  l/min  i 
poinstruować pacjenta, by oddychał przez 
~1 minutę. 

- Sprawdzić  ustawienie  przepływu  w 
kolumnie  przepływu  O2 (Rysunek  10, 
Poz. E).

- Balon  musi  być  w  połowie  pełny,  w 
połowie pusty.

Przepływ  dla  DOROSŁYCH  wynosi  w 
przybliżeniu 6-8 l/min. 
- Kręcić  pokrętłem  'FLOW'  zgodnie  z 

ruchem  wskazówek  zegara  w  celu 
ustawienia  przepływu  na  6/8  l/min  i 
poinstruować pacjenta, by oddychał przez 
~1 minutę. 

- Sprawdzić  ustawienie  przepływu  w 
kolumnie przepływu O2 (Rysunek 10, Poz. 
E).

- Balon musi być w połowie pełny, w poło-
wie pusty.

Używać pokrętła % N2O (Rysunek 10 Poz. C) do zastosowania podtlenku azotu, ustawić je 
na 20%, poczekać kilka minut i sprawdzić, jak reaguje pacjent.
Jeśli pacjent stopniowo nie ulega sedacji, zwiększyć procent (np. 30%).
PROCENT  PODTLENKU  AZOTU  ZASTOSOWANY  PACJENTOWI  MUSI  BYĆ:
NA NAJNIŻSZYM MOŻLIWYM POZIOMIE W CELU UZYSKANIA DOBREJ SEDACJI (LI-
NIA BAZOWA).
Kiedy  LINIA  BAZOWA  pacjenta  zostanie  ustanowiona,  proszę  zapisać  wartość 
PRZEPŁYWU i %N2O w jego karcie medycznej, dane te będą użyteczne w przyszłych 
procedurach.

MIESZANKA GAZU ZASTOSOWANA U PACJENTA:
NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 70% PODTLENKU AZOTU
NIE MOŻE BYĆ NIŻSZA NIŻ 30% TLENU
Jeżeli pacjent zgłasza symptomy dyskomfortu (mdłości, zawroty głowy, ból 
głowy) należy natychmiast zatrzymać stosowanie.
Przycisk “FLUSH” (B - Rysunek A10) jest umiejscowiony na urządzeniu.
Poprzez naciśnięcie tego przycisku balon wypełni się tlenem.
Poprzez naciśnięcie balonu zastosujemy u pacjenta duże ilości  czystego 
tlenu.
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KONIEC ZABIEGU

Zabieg zostanie zakończony, kiedy zakończy zabieg u pacjenta.
W celu zakończenia zabiegu:
- Wyłączyć podawanie PODTLENKU AZOTU poprzez przekręcenie (przeciwnie do ru-

chu wskazówek zegara) pokrętła %N2O (C – Rysunek A10) do końca (0%).
- Zastosować (jak na początku zabiegu) przepływ na poziomie 3 l/min. tlenu przez 2 

minuty.
- Wyłączyć podawanie TLENU poprzez przekręcenie (przeciwnie do ruchu wskazó-

wek zegara) pokrętła FLOW (A – Rysunek A10) do końca.
- Rozluźnić pętlę zabezpieczającą rurkę i zdjąć pacjentowi maskę.

Przed wypisaniem pacjenta, zatrzymać go pod obserwacją (w poczekalni) przez ~5÷10 
minut (30 min. do prowadzenia pojazdu).
Lekarz może uznać potrzebę wydłużenia czasu obserwacji.

ZAMKNIĘCIE BUTLI
Kiedy lekarz zakończył używanie urządzenia, WAŻNE jest zamknięcie butli.
Zamknąć zawór butli z podtlenkiem azotu (N20), (kręcić nim zgodnie z ruchem wska-
zówek zegara). Zamknąć zawór butli  z tlenem (O2) ),  (kręcić nim zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara).
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RESUSCYTACJA URZĄDZENIEM MASTER FLUX
ZESTAW Art. 1504/A (Brak w zestawie) (Rysunek 11)

 
Procedury RESUSCYTACYJNE urządzeniem MASTER FLUX 
muszą być przeprowadzane przy użyciu regulującego procent 
podtlenku azotu pokrętła %N2O w pozycji 0%.
POWOLI otworzyć zawór butli  z tlenem (kręcić zaworem 
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara); upewnić się, że 
butla z podtlenkiem azotu jest zamknięta (kręcić zaworem 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
Zdjąć zestaw maski Master Flux poprzez zsunięcie go ze spiralnej rurki.

Włożyć odpowiednią złączkę (30) do rurki spiralnej.

Zdjąć balon (F) i założyć nasadkę (T).

Podłączyć końcówkę rurki do zabiegu tlenowego (31) do złączki (30). 

Podłączyć drugi koniec rurki do zabiegu tlenowego do dolnego korka worka resuscytacyjnego (32) poprzez 
stosowną przyłączkę.

Podłączyć maskę (33) do zaworu w worku resuscytacyjnym. 

Przekręcić pokrętło FLOW w celu dostarczenia tlenu w wymaganej ilości przepływu, SPRAWDZIĆ WSKAZANE 
PRZEPŁYWY NA KOLUMNACH PRZEPŁYWU.
Kolumna podtlenku azotu E=0
Kolumna tlenu D= USTAWIĆ PRZEPŁYW
Założyć pacjentowi maskę.
Obsługiwać worek resuscytacyjny zgodnie z instrukcją resuscytacji.
Kiedy użytkowanie urządzenia zostanie zakończone WAŻNE jest zamknięcie zaworu butli z tlenem (poprzez 
kręcenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

Rysunek 11
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8 KONSERWACJA
WYMIANA BUTLI

Jeżeli ciśnienie w butli jest bardzo niskie ~10÷20 bar, proszę wymienić bądź napełnić butle. 
Powoli zamknąć zawory (kręcąc przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).
Rozładować system poprzez otwarcie go  pokrętłami “FLOW” i ‘%’, następnie ponownie go 
zamknąć.
Zdjąć reduktory ciśnienia, trzymać je w zakrytym i czystym miejscu. (Patrz instalacja)
Ponowne napełnienie, sprawdzenie i kontrole okresowe butli muszą być przeprowa-
dzane przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami w kraju 
użytkowania.

8.1 Czyszczenie

Używać detergentów, które nie są drażniące dla plastiku

Powierzchnie urządzenia czyścić suchą tkaniną.
Przed  i  po  użytkowaniu  proszę  czyścić,  wycierać  bądź  sterylizować  elementy 
wchodzące w kontakt z pacjentem lub jego oddechem.

Tabela czyszczenia dla elementów MASTER FLUX 

RYS/POZ MATERIAŁ KOD OPIS STERYLIZACJA 
PARĄ

STERYLIZACJA 
Z  UŻYCIEM 
TLENKU 
ETYLENU

DEZYNFEKCJA 
Z  UŻYCIEM 
SOLI 
CZWARTO-
RZĘDOWYCH

3/F LATEKS 3MEDN0001 GUMOWY 
BALON NIE OK OK

3/2 RÓŻNE SMFA506 MIESZALNIK NIE NIE NIE

11/26 NIETOKSYCZNE 
PVC CM88051 RURKA 

SPIRALNA NIE OK OK

 ZESTAW STANDARDOWY ZALEŻY OD MODELU

8.2 Planowa konserwacja

 Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia proszę się upewnić, że worek 
oddechowy, przewody oraz maseczki są nienaruszone.

Jeżeli MASTER FLUX nie jest używany przez okres przekraczający miesiąc, 
proszę przeprowadzić kontrolę działania.

MASTER  FLUX  plus  jest  dodatkowo  wyposażony  w  elementy  bezpieczeństwa,  które 
regulują prawidłową kontrolę urządzenia. Jednakże zalecamy kontrolę działania urządzenia 
poprzez wykonanie okresowych standardowych testów. 
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- Test działania: proszę sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo zgodnie z instrukcjami 
przedstawionymi w paragrafie 7.1 „Instrukcji użytkowania”.

- Proszę sprawdzić pływaki w wyskalowanych kolumnach; muszą one obracać się i poruszać 
swobodnie  w  stożku  mierniczym  podczas  dokonywania  regulacji  przepływu.  Proszę  się 
również upewnić, że ustawione wartości są stabilne. 

- Proszę sprawdzić przycisk FLUSH: nacisnąć go i sprawdzić, czy pływak N2O kieruje się w 
stronę 0 (zero), z drugiej strony tlen musi osiągnąć dostępny maksymalny poziom. Puścić 
przycisk FLUSH O2: dostarczanie O2 musi zostać przerwane. 

- Proszę sprawdzić wstrzymanie dostarczania N2O. Wybrać proporcję gazu o stężeniu 50% 
N2O.  Zakręcić  butlę  tlenową,  jakby  butla  została  opróżniona.  Sprawdzić,  czy  po  kilku 
sekundach dostarczanie N2O zostało całkowicie zatrzymane.

- Proszę sprawdzić szczelność: Zakręcić pokrętło przepływu „FLOW”. Odkręcić zawory na 
butlach tlenu i podtlenku azotu oraz odczytać wartości  podane na wskaźnikach ciśnienia. 
Zakręcić  zawory  butli.  Odczekać  ~  5  minut  i  odczytać  nowe  wartości  wyświetlone  na 
wskaźnikach  ciśnienia.  Jeśli  wartości  są  takie  same,  urządzenie  nie  posiada  żadnych 
przecieków. 

 Używać jedynie oryginalnych części i akcesoriów

REDUKTORY CIŚNIENIA
POSTĘPOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI DOŁĄCZONYMI DO TYCH URZĄDZEŃ
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9 ALARMY

SYTUACJE MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS DZIAŁANIA:

Problemy Możliwe przyczyny Rozwiązanie

Brak podania tlenu

Pusta butla Napełnić butlę

Reduktor ciśnienia nie działa Wymienić reduktor

Problemy wewnątrz mieszalnika Oddać  urządzenie  do  sprawdzenia 
przez Tecno-gaz

Brak  podania 
podtlenku azotu

Brak tlenu Wymienić butlę

Reduktor ciśnienia nie działa Wymienić reduktor

Wskaźnik  podtlenku 
azotu  skierowany  ku 
górze

Nieprawidłowy manewr
Ustawić pokrętło 'FLOW' na zero
Przywrócić prawidłowe działanie

Problem wewnętrzny Oddać  urządzenie  do  sprawdzenia 
przez Tecno-gaz
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10 PROCEDURY USŁUG POSPRZEDAŻOWYCH   

W przypadku uszkodzenia lub problemu z urządzeniem Master Flux proszę się kontaktować 
bezpośrednio z serwisem:

Dystrybutor w Polsce:

Dentomax Klimczuk i Wspólnicy Sp.k
Ul. Nowowarszawska 32/2
15-206 Białystok
www.dentomax.pl

TEL. + (48) 85 740 36 90

FAKS + (48) 85 743 79 98

email serwis@dentomax.pl

Personel serwisowy podejmie decyzję o zwrocie do producenta bądź niezbędnej interwencji 
technika; po sprawdzeniu urządzenia personel serwisowy sporządzi wycenę, którą przekaże 
ten klientowi końcowemu do akceptacji.

Po przyjęciu wyceny urządzenie zostanie naprawione i odesłane w terminie określonym w 
formularzu wyceny.

W  przypadku  transportu  urządzenia,  proszę  postępować  zgodnie  z  obowiązkowymi 
wskazaniami poniżej:

• Proszę  użyć  oryginalnego  opakowania,  jeśli  nie  ma  takiego,  użyć  odpowiedniego 
opakowania. Ryzyko transportu towarów spoczywa na wysyłającym.

• Skrzynkę  miernika  przepływu  i  reduktory  ciśnienia  wysyłać  jedynie umieszczone 
osobno w czystej folii. 
Reduktory nie mogą być zanieczyszcone (detergenty, alkohol, oleje ...). Jeśli obsługa 
uzna, że opakowanie nie jest odpowiednie, reduktory zostaną zezłomowane.

• Sporządzić i włożyć do opakowania dokument dokładnie opisujący nieprawidłowości 
lub wymagany serwis.

Wszystkie  , otrzymane przez nas nieoryginalne opakowania zostaną zniszczone.  
Urządzenie  zostanie  odesłane  w  oryginalnym  opakowaniu  (koszt  opakowania  zostanie 
Państwu doliczony) przez spedytora klienta.
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A AKCESORIA

5

17 MF820ZMF PEŁNY OBWÓD
18 MF803ZMF MASKA MAŁA ZE ZŁĄCZKĄ 

19 MF804ZMF MASKA ŚREDNIA ZE ZŁĄCZKĄ

20 MF805ZMF MASKA DUŻA ZE ZŁĄCZKĄ

Producent:

    Dystrybutor:

Dentomax Klimczuk i Wspólnicy Sp. k.
ul. Nowowarszawska 32/2; 15-206 Białystok
tel. +48 85 740 36 90,
fax: + 48 85 743 79 98

Email: dentomax@dentomax.pl lub serwis@dentomax.pl
www.dentomax.pl
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