3B instruments

ALGERBRUSH II
II

lékařské nástroje

Návod na použití ALGERBRUSH II
*** Před použitím nástroje si prosím přečtěte následující instrukce ***
•
•

Algerbrush musí být sterilizován před počátečním použitím a po každém dalším použití, více informací
naleznete v odstavci sterilizace
Upínací pouzdro a vrtáček drží pohromadě třením a mohou se přepravou uvolnit. Před každým použitím
zkontrolujte:
1. zda brousek lícuje s upínacím pouzdrem
2. zda upínací pouzdro lícuje s násadcem motoru
Pokud některá z částí je uvolněná, může dojít k poranění pacienta, v případě, že se některá z částí
uvolní.
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Zacházení s přístrojem:
• pro spuštění přístroje zašroubujte koncovou matici vpravo ON
• pro vypnutí otáčejte vlevo OFF, až se motor zastaví
Výměna baterie:
• odejměte brousek a upínací pouzdro
• vyšroubujte koncovou matici
• vysuňte motor a baterii, spolu s držákem baterie z tělesa a baterii vyjměte
• vložte novou baterii do držáku baterie( - pól směrem k motoru )
• vsuňte motor, baterii spolu s držákem baterie zpět do zpět do tělesa
• ujistěte se, že motor je dobře v pouzdře upevněn
• zašroubujte koncovou matici
Instalace vrtáku a upínacího pouzdra:
• pro instalaci se ujistěte, že motor pracuje
1. jemně zatlačte vrták spolu s upínacím pouzdrem na násadec motoru
2. čelo upínacího pouzdra by mělo být blízko tělesa, ale nemělo by se jej dotýkat
3. vypněte motor, pokud jej nebudete používat
•

•

pro odstranění,
1. uchopte dolní část upínacího pouzdra a vytáhněte z násady motoru nebo
2. případně jemně vypáčte pomocí vhodného nástroje
3. vypněte otáčení, pokud jej nebudete používat

pro výměnu brousku,
1. odejměte brousek a upínací pouzdro
2. zatímco uchopíte dolní část upínacího pouzdra prsty, uchopte násadu brousku pinzetou a oddělte
3. pro vložení nového sterilizovaného brousku použijte pinzetu (uchopte uprostřed násadce), potom
zatlačte upínací pouzdro na dno brousku než dosedne.

Údržba brousku a upínacího pouzdra:
• Upínací pouzdro a brousek drží pohromadě třením a mohou se přepravou uvolnit. Upevněte je
následujícími způsoby
• Pokud se upínací pouzdro začne uvolňovat, sevřete dolní část upínacího pouzdra jemně do malých
kleští viz obrázek I.
• Pokud se brousek začne uvolňovat v upínacím pouzdře, uchopte delší část upínacího pouzdra do
malých kleští viz obrázek II.
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Sterilizace:
***NEAUTOKLÁVUJTE CELÝ PŘÍSTROJ! ZNIČIL BY SE!***
• Odejměte brousek a upínací pouzdro z Algerbrush II
• Je možné vyjmout samotný brousek, ale je malý a zacházení s ním je obtížné, proto mějte po ruce vždy
několik náhradních vrtáků s upínacím pouzdrem
• Sterilizujte vrtáky s upínacím pouzdrem horkovzdušnou sterilizací nebo sterilizujte v autoklávu
• Pokud sterilizujte v autoklávu, musí být brousek důkladně vysušen, aby nedošlo ke korozi.
• Pouzdro čistěte otíráním za použití prostředků na bázi alkoholu.

