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Tärkeitä tietoja
1. Yleistä
1.1 Vaatimustenmukaisuuden
arviointi
Tuotteelle on tehty Euroopan unionin direktiivin
93/42/ETY mukainen vaatimustenmukaisuuden
tarkastus ja se vastaa tämän määräyksen
vaatimuksia.

1.2 Yleiset ohjeet
• Asennus- ja käyttöohjeet toimitetaan laitteen
mukana ja niiden on aina oltava esillä laitteen
käyttöpaikan läheisyydessä. Ne on asetettava
FI käyttäjän saataville. Laitteen tarkoituksenmukainen ja oikea käyttö edellyttää asennus- ja
käyttöohjeiden noudattamista. Uudet työntekijät on perehdytettävä laitteen käyttöön.
Asennus- ja käyttöohjeet tulee luovuttaa seuraavalle omistajalle. 
• Käyttäjän turvallisuus ja laitteen häiriötön toiminta voidaan taata ainoastaan käytettäessä
laitteen alkuperäisosia. Lisäksi ainoastaan
asennus- ja käyttöohjeissa mainittujen tai Dürr
Dentalin erityisesti hyväksymien lisätarvikkeiden käyttö on sallittu. Muita lisätarvikkeita käytettäessä Dürr Dental ei voi taata laitteen turvallista käyttöä eikä varmaa toimintaa. Mitään
tästä aiheutuvia vaatimuksia ei näin ollen
hyväksytä.

• Asennus- ja käyttöohjeiden osittainenkin jäljentäminen edellyttää Dürr Dentalin kirjallista
hyväksyntää.
• Alkuperäispakkaus tulee säilyttää mahdollista
palautusta varten. Säilytä pakkaus lasten
ulottumattomissa. Ainoastaan alkuperäispakkaus varmistaa tuotteen optimaalisen suojan kuljetuksen aikana.
Dürr Dental ei vastaa takuuaikana palautetulle
tuotteelle kuljetuksen aikana tapahtuneista vahingoista, jos laitetta ei ole pakattu
asianmukaisesti!

1.3 Laitteen hävitys
EU-direktiivi 2002/96/EY - WEEE (Waste Electric
and Electronic Equipment), annettu 27. tammikuuta 2003, ja sen nykyinen soveltaminen kansalliseen lainsäädäntöön määrää, että hammashoidolliset tuotteet ovat edellä mainitun direktiivin alaisia ja ne on Euroopan talousalueen sisällä
vietävä hävitettäväksi erikoisjätteenä.
Jos sinulla on kysyttävää tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, käänny Dürr Dentalin tai
alan erikoisliikkeen puoleen.

1.4 Lääketeknistä tuotetta koskevat huomautukset
• Tuote on lääketekninen laite, jota saavat käyttää ainoastaan henkilöt, joiden koulutus tai tietotaito takaa asianmukaisen käytön.
• Verkkoliitäntää ei saa jatkaa monipaikkaisilla
pistorasioilla.

• Dürr Dental katsoo olevansa vastuussa tuotteidensa turvallisuudesta, luotettavuudesta ja
toimivuudesta ainoastaan silloin, kun Dürr
Dental tai sen valtuuttama yritys/henkilö suorittaa asennukset, jälkisäädöt, muutokset, laajennukset ja korjaukset. Lisäksi tuotetta käytettäessä on noudatettava asennus- ja
käyttöohjeita.

1.5 Lääketeknisten tuotteiden sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat ohjeet

• Asennus- ja käyttöohjeet vastaavat laitteen toteutusta ja teknistä tasoa sen ensimmäisen
käyttöönoton ajankohtana. Kaikki mainitut kytkennät, toiminnot, nimet, ohjelmistot ja laitteet
on suojattu tekijänoikeuslailla.

1.6 Määräystenmukainen käyttö

• Asennus- ja käyttöohjeet on käännetty parhaan tietämyksen mukaan. Dürr Dental ei kuitenkaan voi vastata mahdollisista käännösvirheistä. Määräävänä versiona tulee pitää näiden asennus- ja käyttöohjeiden saksankielistä
versiota.
4

Lääketeknisten tuotteiden sähkömagneettista
yhteensopivuutta koskevat ohjeet löydät oheisesta vihosta, tilausnro 9000-606-67/30

Kirurginen imuyksikkö VC 45 on imuyksikkö,
joka tarkoitettu käytettäväksi hammaslääketieteessä tai sairaaloissa lääkärin vastaanottotiloissa ja leikkaussaleissa. VC 45 on tarkoitettu erityisesti nesteiden sekä kudos- ja luupalojen imemiseen potilaan suusta kirurgisten toimenpiteiden aikana.
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1.7 Määräystenvastainen käyttö

Käyttötarkoituksen vastaista käyttöä on laitteen
käyttäminen johonkin muuhun tarkoitukseen. 
Valmistaja ei vastaa tällaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista. Vastuu on silloin kokonaan
käyttäjällä.
• Tuotetta ei saa käyttää räjähdysalttiilla alueilla,
esim. palamista edistävässä kaasutilassa. Palavat anestesia-aineet, ihonpuhdistusaineet,
happi ja ihon desinfiointiaineet voivat aiheuttaa
räjähdysalttiin alueen. 
Laitetta ei saa käyttää syttyvien tai
räjähdysherkkien nesteiden tai kaasujen imemiseen.

• Älä koskaan koske samanaikaisesti potilaaseen ja laitteen avoimiin pistoliitäntöihin.
• Laitteeseen kohdistuvia toimenpiteitä suoritettaessa on noudatettava sähkölaitteita koskevia turvallisuusmääräyksiä.

2.3 Ohjeita suojautumisesta
infektioilta
• VC 45 -laitteella työskenneltäessä ja sen hävittämisessä on noudatettava maakohtaisia tapaturmantorjuntamääräyksiä sekä hammaslääkärivastaanottoja ja hammasklinikoita koskevia säädöksiä biologista alkuperää olevista
aineista.

2. Turvallisuus
FI

2.1 Yleiset turvallisuusohjeet
Dürr Dental on kehittänyt ja suunnitellut laitteen
niin, ettei sen käyttötarkoituksen mukainen käyttö aiheuta juuri lainkaan vaaratilanteita.  Siitä
huolimatta katsomme velvollisuudeksemme esittää seuraavat turvallisuustoimenpiteet, jotta loputkin vaaratekijät voitaisiin välttää.
• Laitetta käytettäessä on huomioitava paikalliset voimassa olevat lait ja määräykset!
Laitteen tai sen rakenteen muuttaminen ei ole
sallittua. Dürr Dental ei ole takuu- tai vastuuvelvollinen, jos laitteita on muutettu. Laitteen
turvallisen käytön ja toiminnan osalta toiminnanharjoittaja/käyttäjä on vastuussa määräysten ja säädösten noudattamisesta.
• Ammattilaisten on suoritettava asennus.
• Ennen jokaista laitteen käyttöä käyttäjän on
varmistettava laitteen toimintaturvallisuus ja
asianmukainen tila.
• Käyttäjän on hallittava laitteen käyttö.

2.2 Sähköiskulta suojautumista
koskevat turvaohjeet
• Laitteen saa liittää vain asianmukaisesti asennettuun pistorasiaan.
• Ennen laitteen liittämistä verkkoon on tarkistettava, että verkkojännite ja -taajuus vastaavat laitteen kilvessä annettuja arvoja.
• Ennen käyttöönottoa laite ja johdot on tarkastettava mahdollisten vaurioiden varalta. Vaurioituneet johdot ja pistokytkimet on vaihdettava
välittömästi.
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3. Varoitukset ja merkit
Asennus- ja käyttöohjeissa on käytetty seuraavia
nimityksiä ja merkkejä osoittamaan erityisen tärkeitä tietoja:
Tietoja tai määräyksiä ja kieltoja
huomattavien aineellisten ja henkilövahinkojen välttämiseksi.
Erityisiä tietoja laitteen taloudellisesta
toiminnasta ja muita asiaan liittyviä
huomautuksia
Varoitus vaarallisesta
sähköjännitteestä
Voidaan höyrysteriloida 134 °C
lämpötilassa
Noudata käyttöohjeita

FI

3.1 Tyyppikilpi
Tyyppikilpi sijaitsee laitteen alapuolella lähellä
verkkoliitäntää.
Tilausnro / tyyppinro
Sarjanro
Erä koodi

1

Ota mukana toimitetut asiakirjat
huomioon!
Valmistaja
Käyttöosa tyyppi BF

Suojaluokka II

IPX1

6

Suoja vahingolliselta kosteudelta
(tippuvesi)
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4. Yleiskuva
4.1 Toimituksen laajuus
Seuraavat tuotteet sisältyvät toimitukseen:
VC 45������������������������������������������� 0670-01/001
–– kirurginen imuyksikkö 230 V AC, 50-60 Hz
–– käsikappaleen pidike
–– käsikappale
–– kirurginen kanyyli ø 2,5 mm (20 kpl)
–– asennus- ja käyttöohjeet
–– EMC:tä koskevat tiedot
VC 45������������������������������������������� 0670-02/001
–– jalkakytkimellä varustettu kirurginen imuyksikkö 230 V AC, 50-60 Hz
–– käsikappaleen pidike
–– käsikappale
–– kirurginen kanyyli ø 2,5 mm (20 kpl)
–– asennus- ja käyttöohjeet
–– EMC:tä koskevat tiedot

4.2 Lisätarvikkeet

4.4 Käyttömateriaali
Seuraavia materiaaleja tarvitaan laitteen käytön
aikana ja niitä on tilattava myöhemmin:
Bakteerisuodatin (10 kpl)��������������� 0670-982-00
Imuletku silikonia 
(voidaan steriloida) ����������������������� 0670-981-01
Säiliö 1,5 litraa ����������������������������� 0670-980-00
Säiliö 3 litraa��������������������������������� 0670-980-04
Imukäsikappale��������������������������� 0670-100-11E
Kertakäyttöletku (50 kpl)������������� 0670-981-05E
Sovitinkappale ���������������������������� 7600A020-12
Kertakäyttöpussi 2 l (24 kpl) ������� 0670-980-06E
Kertakäyttöpussi 2 l sakeuttamisaineella (22 kpl)����������������������������� 0670-980-09E
Tyhjiöletku T-kappaleella ������������� 0670-980-07E
Liitosletku kulmaosalla���������������� 0670-980-08E
Kiinnitysklipsi ����������������������������� 0670-987-02E
FI
Kertakäyttöletku integroidulla
kanyylillä ø 5,8 mm (50 kpl)��������� 0670-981-04E
Kirurginen kanyyli kertakäyttöön, ø 2,5 mm
- 20 kpl����������������������������������������� 0700-007-50
- 100 kpl��������������������������������������� 0700-007-51

Laitteen käyttämiseen tarvitaan seuraavat tarvikkeet, käyttötarpeen mukaan:
Säiliö 1,5 l������������������������������������� 0670-980-00
Säiliö 3 l��������������������������������������� 0670-980-04
Kertakäyttösäiliösarja 
yksinkertainen������������������������������� 0670-987-00
Kertakäyttösäiliösarja 
kaksinkertainen����������������������������� 0670-987-50

4.3 Erikoistarvikkeet
Seuraavia tuotteita voidaan käyttä valinnaisesti
laitteen yhteydessä:
VC 45 vaunu��������������������������������� 0670-150-00
Kertakäyttöpussin säiliö��������������� 0670-980-05E
Kirurginen kanyyli ø 2,5 mm ��������� 0700-007-50
Letkuadapteri 6 mm (5 kpl)����������� 0670-981-03
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5. Tekniset tiedot

6. Toimintakuvaus

5.1 Imuyksikkö VC 45

Laite on tarkoitettu eritteiden, veren, kudos- ja
luupalojen sekä porausnesteen imemiseen suuontelosta. Pääasiassa suu- ja leukakirurgisissa
toimenpiteissä tai implantologiassa, joissa aiheutuu runsasta verenvuotoa ja verellä on taipumus koaguloitua. Tavallinen imukone/erotus ei
sovellu tähän tarkoitukseen.
Laitteen alipaine ja siirtomäärä on sovitettu erityisesti tätä käyttötarkoitusta varten ja niitä voidaan säädellä laitteesta.

Tyyppi 0670
Jännite
Verkkotaajuus
Tulovirta
Käynnistysvirta
Sähköteho

V
Hz
A
A

-01 / -02
230 / 1~
50 - 60
0,6 / 0,75

noin
138 / 173
T 800 mA
l/min
45 ±4
mbar (hPa) kork. -910
kg
6,7
LxKxS cm 24x33x36
LxKxS cm 36x101x44
dB(A), +4
48 / 51
%
100
IPX1
II
tyyppi BF
mm
Ø6
W

Sulakearvot
Ilman läpikulku *
Paine
Paino
Mitat
vaunun kanssa
FI Melutaso **
Toiminta-aika
Kotelointiluokka
Suojaluokka
Käyttöosa
Letkuliitäntä

* normaaliolosuhteissa mitattuna
** alipaineesta riippuvainen, standardin EN ISO
1680 muk. ilmassa etenevä melupäästö; äänieristetyssä tilassa mitattuna. Akustisesti kovissa tiloissa voi esiintyä korkeampia arvoja.

Kun VC 45 on kytketty päälle virtakytkimestä,
laitteen tyhjiöpumppu käynnistyy. VC 45:n yläpuolella sijaitsee painemittari, joka osoittaa muodostetun alipaineen. Säätääksesi alipainetta sulje imukäsikappale ja säädä kääntönapista käytettävissä oleva alipaine. Kun kirurginen kanyyli
on asetettu imukäsikappaleeseen, VC 45 on
käyttövalmis. Imetty aine päätyy suoraan keräyssäiliöön. Keräyssäiliössä ilma erotetaan imetystä nesteestä ja muista osasista. Säiliön kannessa on bakteerisuodatin, joka sulkuvaikutuksen avulla estää nestettä pääsemästä tyhjiöpumppuun. Bakteerisuodattimen alla on roiskesuoja, joka estää nesteen roiskumisen bakteerisuodattimeen. Työn päättymisen jälkeen sammuta laite virtakytkimestä. 
Ennen kuin irrotat säiliön tyhjentämistä varten
odota, kunnes laitteen alipaine on purkautunut.

Ympäristöolosuhteet käytön aikana
Lämpötila (°C).....................................+5 ... +40
Suht. ilmankosteus (%).......................... kork. 80
Ympäristöolosuhteet varastoinnin ja kuljetuksen aikana
Lämpötila (°C)................................... -15 ... +50
Suht. ilmankosteus (%).......................... kork. 95

8
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Asennus
7. Sijoitus
7.1 Sijoitustila
• Lääketieteelliset toimenpidehuoneet tai
leikkaussalit.
• Huoneen lämpötila ei saa talvella laskea alle
+5 °C eikä kesällä nousta yli +40 °C.
• Talvella laitteen saa ottaa kuljetuksen jälkeen
käyttöön vasta, kun se on lämmennyt huoneenlämpötilaan. (Oikosulkuvaara tiivistyneestä vedestä).

7.2 Sijoittelumahdollisuudet

FI

• Sijoita VC 45 tasaiselle ja tukevalle alustalle
hoitoyksikön viereen.
VC 45 -laitetta ei saa käyttää lattialla

• Sijoita laite VC-vaunuun (saatavilla
erikoistarvikkeena)

8. Sähköliitäntä
Tarkasta ennen käyttöönottoa, että verkkojännite vastaa tyyppikilven tietoja.
• Työnnä kojeliittimellinen virtajohto (10) VC 45:n
alapuolelle kojepistokkeeseen.
Käytä vain kulmaviistettyjä kojeliittimellisiä virtajohtoja.

10

2
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Käyttö
13

9. Käytön valmistelut
• Aseta roiskesuoja (13) säiliön kannen
suodatinkoteloon.

3
FI

• Aseta säiliön kansi (14) vaakasuoraan tukevalla alustalla seisovan säiliön päälle.
14

• Paina kansi säiliöön kiinni molemmin käsin kevyesti vasteeseen saakka painamalla.

15

Bakteerisuodatin / yli-imunesto on tarkoitettu kertakäyttöön ja se on vaihdettava vähintään kerran päivässä.
Jos työskentely kestää kerralla useamman tunnin, suosittelemme bakteerisuodattimen vaihtamista jokaisen potilaan
jälkeen.

4

16

• Aseta bakteerisuodatin (15) säiliön kahvan (16)
kaulaosaan vasteeseen saakka.

5
10
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16
2.

• Työnnä säiliön kahva (16) lukitushaka (17)
avattuna kannen ohjaimiin.

• Kiinnitä lukitushaka (1.) säiliön reunan alle ja
paina ylemmästä päästä (2.) säiliön keskikohtaa kohden kunnes haka lukittuu.
17

1.

6
FI

• Työnnä imuletku (18) letkuadapteriin (19).
• Työnnä letkuadapteri säiliön kanteen, käännä
samalla kevyesti hyvän pidon takaamiseksi.

19

18

7
• Työnnä kanyylin kiinnitys (20) imukäsikappaleeseen (21).
• Asenna O-rengas (22) imukäsikappaleeseen.
22 • Työnnä imukäsikappale imuistukkaan (23).
• Työnnä imuletku (18) paikoilleen asennettuun
21
imukäsikappaleeseen.
20

23
18

8
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• Anna ripustettavan säiliön liukua pystysuunnassa alas peruslaitteen ripustuslaitteeseen.

9
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• Ripusta käsikappaleen pidike (24)
peruslaitteeseen.
• Ripusta imukäsikappale käsikappaleen
pidikkeeseen.
Laitteen käyttämistä varten työnnä imukanyyli
imukäsikappaleen kanyylinkiinnitykseen. Kanyylinkiinnitys sopii imukanyyleille, joiden varren läpimitta on 6 mm.
24

10

10. Laitteen käyttö
Ennen potilaan toimenpidettä suosittelemme
täyttämään keräyssäiliöön kaksi korkillista (noin
40 ml) Orotol Plus -ainetta (tai jotain muuta Dürr
Dentalin hyväksymää ainetta).

10.1 Laitteen kytkeminen PÄÄLLE /
POIS PÄÄLTÄ.

26

11
12

25

Merkkivalolla (25) varustettu laitekytkin
• Kytkeäksesi laitteen PÄÄLLE, paina kytkimen
symbolia "I".
• Kytkeäksesi laitteen POIS PÄÄLTÄ paina kytkimen symbolia "0"
Tyyppi 0670-02
Jalkakytkintä käytettäessä laitekytkin
asentoon POIS PÄÄLTÄ
2016/11

10.2 Alipaineen säätäminen
• Sulje imuletku ja säädä haluamasi suurin alipaine alipainesäätimen (26) nuoliosoittimen
avulla.
Älä käännä alipainesäädintä väkisin
vastetta vasten.
Jos haluttua alipainetta ei saavuteta,
tarkasta järjestelmän tiiviys ja vaihda
tarv. bakteerisuodatin.

10.3 Ime
Käytä imemiseen vain tarkoitukseen sopivia
imukanyyleitä.
• Ennen imemistä tarkasta kaikki säiliönosat ja
letkut repeämien varalta.
Vaurioituneita säiliöitä ei saa käyttää.
Varmista ennen jokaista potilasta,
että säiliö, imuletku, käsikappale ja
imukanyyli on steriloitu.
• Kiinnitä imun aikana huomiota säiliön
nestetasoon.
Bakteerisuodatin / yli-imunesto estää
nestettä pääsemästä pumppuun. Siitä
huolimatta säiliö tulee vaihtaa, kun täyttötaso on noin litran.

10.4 Bakteerisuodattimen / yli-imuneston tarkastus

15

Bakteerisuodatin / yli-imunesto on tarkoitettu kertakäyttöön ja se on vaihdettava vähintään kerran päivässä.
Jos työskentely kestää kerralla useamman tunnin, suosittelemme bakteerisuodattimen vaihtamista jokaisen potilaan
jälkeen.
Älä koskaan käytä laitetta ilman
bakteerisuodatinta / yli-imunestoa.
• Tarkasta aina ennen käyttöä, että bakteerisuodatin (15) on kuiva ja puhdas.
Kosteat tai likaantuneet bakteerisuodattimet
on vaihdettava uusiin. Bakteerisuodatin ei
enää toimi kunnolla, kun alipaine näyttää yli
0,3 baaria alipainesäätimen ollessa asennossa
"max" ja imuletkun ollessa auki.

12
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11. Kertakäyttöpussi
40

Kertakäyttöpussin käyttö VC 45 -laitetta pöytämallina käytettäessä.

49

• Aseta vakiokiskoadapteri (40) yläkautta
peruslaitteeseen.
• Kiinnitä vakiokiskoadapteri kahdella ruuvilla
(41) ja aluslevyllä alhaalta.

41

13
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• Kiinnitä kiinnitysklipsi (44)
vakiokiskoadapteriin.
• Ripusta säiliö kiinnitysklipsiin.
Suorita laitteen, säiliö mukaan lukien, silmämääräinen tarkastus aina ennen
käyttöä. Jos säiliössä näkyy liian useasti
toistuvan desinfioinnin tai steriloinnin aiheuttamia säröjä, säiliö on vaihdettava.
44

14
• Työnnä liitoskulma (45) säiliöön.
• Työnnä liitosletku (46) vakiokiskoadapterin ja
säiliön liitoskulmaan (49).

45
49

46

15
14
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• Avaa kertakäyttöpussi ja aseta se säiliöön.
• Työnnä liitoskulma (50) kertakäyttöpussiin.
• Kytke VC 45 päälle, sulje liitoskulma ja paina
samalla kertakäyttöpussia kevyesti kannen
keskeltä. Odota, kunnes kertakäyttöpussi on
avautunut kokonaan.
• Työnnä imuletku (51) imukäsikappaleeseen ja
säiliön liitoskulmaan.
50

51
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11.1 Sakeuttamisainetta sisältävä
kertakäyttöpussi
Sakeuttamisaine vaikuttaa imettyyn nesteeseen jauhemäärän itsensä ympärillä
sekä lisäksi noin 5 % verran natriumpolyakrylaatin turvotessa.
Siksi on suositeltavaa imeä 2 litran kertakäyttöpussiin vain noin 1,8 litraa nestettä.

17
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12. Jalkakytkin
tyypissä 0670-02

12.1 Jalkakytkimen liittäminen
• Työnnä pyälletty mutteri (30) letkuun.
• Työnnä letku liitosistukkaan (31).
• Kiristä pyälletty mutteri
31

30

18
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12.2 Jalkakytkimen toiminta
Jalkakytkin toimii paineilmalla eikä se ole
sähköisesti yhteydessä VC 45
-laitteeseen.
• Aseta jalkakytkinkäytön laitekytkin (25) asentoon POIS PÄÄLTÄ. Sisäinen kytkin käynnistää
laitteen.
• Kytkeäksesi laitteen PÄÄLLE, paina jalkakytkintä kerran lyhyesti. Painaessasi jalkakytkintä
uudelleen laite kytkeytyy jälleen POIS PÄÄLTÄ. 

19
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13. VC-vaunu
Leikkaussalikäyttöön on saatavilla erikoistarvikkeena VC-vaunu (Cart).

13.1 Imuyksikön kiinnittäminen
Turvallinen käyttö siirrettävänä imujärjestelmänä voidaan taata vain käytettäessä
laitteeseen sopivaa erityistä VC-vaunua.
Aseta imuyksikkö VC-vaunuun niin, että imuyksikön jalat lukittuvat VC-vaunun reikiin. Kiinnitä
imuyksikkö mukana toimitetulla pyälletyllä ruuvilla (11) alakautta VC-vaunuun.

20

13.2 VC-vaunun siirtäminen
• • Työnnä laitetta aina niin, että VC-vaunun
avoin puoli osoittaa ajosuuntaan.

FI

• Huolehdi vaunua siirtäessäsi, että letkut ja johdot pysyvät varmasti paikoillaan.
Älä koskaan jätä VC-vaunua kaltevalle
tasolle.
11

Lukitse VC-vaunun lukittavat pyörät
(12) imuyksikön käytön ajaksi.

21
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14. Kertakäyttöpussi
40

Kertakäyttöisen imupussin käyttö VC-vaunun
yhteydessä.

49

• Aseta vakiokiskoadapteri (40) yläkautta
peruslaitteeseen.
• Kiinnitä vakiokiskoadapteri kahdella ruuvilla
(41) ja aluslevyllä alhaalta.

41

23
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• Kiinnitä ruuvit (42), välikerenkaat ja mutterit
vakiokiskoon.
• Työnnä vakiokiskoa noin 10 cm VC-vaunun
kiinnitysuriin ja ruuvaa kiinni.
• Aseta peitelevyt (43) paikoilleen.

42

43

24
• Työnnä säiliön kiinnitys (44) vakiokiskoon.
• Ripusta säiliö kiinnitysklipsiin.

44

Suorita laitteen, säiliö mukaan lukien, silmämääräinen tarkastus aina ennen
käyttöä. Jos säiliössä näkyy liian useasti
toistuvan desinfioinnin tai steriloinnin aiheuttamia säröjä, säiliö on vaihdettava.

25
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1 säiliö

• Työnnä liitoskulma (45) säiliöön.
46

• Työnnä liitosletku (46) vakiokiskoadapterin ja
säiliön liitoskulmaan (49).

45

26
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• Avaa kertakäyttöpussi ja aseta se säiliöön.
• Työnnä liitoskulma (50) kertakäyttöpussiin.
• Kytke VC 45 päälle, sulje liitoskulma ja paina
samalla kertakäyttöpussia kevyesti kannen
keskeltä. Odota, kunnes kertakäyttöpussi on
avautunut kokonaan.
50

• Työnnä imuletku (51) imukäsikappaleeseen ja
säiliön liitoskulmaan.

51

27
2 säiliötä

• Työnnä T-kappale (47) säiliöön.
46 • Työnnä liitoskulma (45) säiliöön.
• Työnnä liitosletku (48) liitoskulmaan ja
T-kappaleeseen.
45 • Työnnä liitosletku (46) vakiokiskoadapterin ja
säiliön liitoskulmaan (49).
47

48

28
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• Avaa kertakäyttöpussit ja aseta ne säiliöihin.
• Työnnä liitoskulma (50) oikeanpuoleiseen
kertakäyttöpussiin.
• Avaa vasemman kertakäyttöpussin suojatulppa. Työnnä liitoskulma (52) reikään. Kiinnitä liitosletku (53).
52
53

• Työnnä liitoskulma (50) vasemmanpuoleiseen
kertakäyttöpussiin.

• Kytke VC 45 päälle, sulje liitoskulma ja paina
kertakäyttöpusseja kevyesti kannen keskeltä. 
Odota, kunnes kertakäyttöpussit ovat avautuneet kokonaan.
50
• Työnnä imuletku (51) imukäsikappaleeseen ja
51
säiliön liitoskulmaan.
50

29

15. Kertakäyttöpussien ja
imuletkujen
hävittäminen

FI

Kertakäyttöpussit on hävitettävä
hammaslääkärin vastaanoton kontaminoitunutta käyttömateriaalia
koskevien kansallisten jätehuollolle
annettujen määräysten mukaisesti.
Desinfioinnissa ja puhdistuksessa
on ehdottomasti noudatettava vastaanottoja koskevia tapaturmantorjuntamääräyksiä (esim. käsineiden,
suojalasien ja hengityssuojaimen
käyttö)
• Irrota imukäsikappale imuletkusta ja desinfioi,
puhdista ja steriloi määräysten mukaisesti. 
(katso luku "Desinfiointi, puhdistus ja
sterilointi")
• Irrota imuletku ja liitoskulma varovasti. Sulje
kertakäyttöpussin reikä.
• Järjestelmissä, joissa on kaksi kertakäyttöpussia, irrota ja sulje kertakäyttöpussien välinen
liitosletku.
• Poista kertakäyttöpussi säiliöstä ja hävitä se.
• Toimenpiteen jälkeen
desinfioi säiliö pyyhkimällä ja puhdista se. Jos
säiliössä on havaittavissa merkkejä kontaminaatiosta, se on lisäksi steriloitava.

20
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16. Puhdistus
Desinfioinnissa ja puhdistuksessa
on ehdottomasti noudatettava vastaanottoja koskevia tapaturmantorjuntamääräyksiä (esim. käsineiden,
suojalasien ja hengityssuojaimen
käyttö)
Kuvatut desinfiointi- ja puhdistus- tai
sterilointitoimenpiteet eivät korvaa kulloinkin vastaanotolle voimassa olevia
määräyksiä.
Varmista ennen jokaista potilasta, että seuraavat
osat on steriloitu:
- imuletku ja letkuadapteri, imukäsikappale ja
imukanyyli

Käsittelymenetelmä
VC 45 -komponenttien käsittelyyn (desinfiointi,
puhdistus, sterilointi ja säilytys) käytettävä menetelmä vastaa normin EN ISO 17664 mukaisia käsittelyohjeita.

16.1 Esipuhdistus ja desinfiointi
Ennen säiliön irrottamista on imuletku desinfioitava. Ime tätä varten noin 0,5 l desinfiointiainetta
(esim. Orotol Plus tai jokin muu Dürr Dentalin
hyväksymä aine) ja anna sen vaikuttaa.
Kiinnitä huomiota säiliön
maksimitäyttötasoon.
• Irrota imuletku ja letkuadapteri säiliön kannesta kevyesti kääntämällä. Tämän jälkeen pura
koko imuletku osiin.

FI

- säiliöt ja säiliöiden kansi, roiskesuoja ja säiliön
kahva.
Riskien arviointi ja luokitus
VC 45 on lääkinnällinen laite, joka joutuu kosketuksiin veren ja sisäkudosten kanssa.
Saksassa on hammashoidossa käytettäville lääkinnällisille laitteille suoritettava riskianalyysi ja
luokitus sairaalahygieniasta ja infektioiden torjunnasta vastaavan komission suositusten
("Empfehlungen der Kommision für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention")
mukaisesti.
- säiliö ja säiliön kansi, roiskesuoja ja säiliön
kahva, imuletku ja letkuadapteri, imukäsikappale ja imukanyyli:
"osittain kriittinen B"
lisääntyneet vaatimukset käsittelylle
Dürr Dental on validoinut seuraavan ohjeen sopivaksi VC 45 -komponenttien
valmistelussa niiden uudelleenkäyttöä
varten.
Käsittelijän vastuulla on, että käytetyillä
varusteilla, materiaaleilla ja henkilökunnalla suoritetulla käsittelyllä saavutetaan
halutut tulokset. Siksi käsittelymenetelmän validointi ja rutiinivalvonta on välttämätöntä. Käsittelijän jokainen poikkeama ohjeesta on käsittelijän vastuulla
mitä poikkeaman aiheuttamaan vaikutukseen ja mahdollisiin epäsuotuisiin
seurauksiin tulee.

2016/11
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16.2 Säiliön purkaminen
• Nosta koko säiliö pystysuunnassa ylös pitämällä yhdellä kädellä säiliön kahvasta. Ohjaa
toisella kädellä säiliötä sen pohjasta pitääksesi
säiliön suorassa.
• Nosta säiliön kahvan lukitushaat paikoiltaan. 
Vedä lukitushakoja molemmin käsin ulospäin
ja irrota säiliön kahva yläkautta. Poista bakteerisuodatin / yli-imunesto säiliön kahvasta.
• Irrota säiliön kansi molemmin käsin säiliöstä. 
Poista roiskesuoja.
• Hävitä säiliön sisältö.

16.3 Puhdistus ja desinfiointi

30
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Käytä puhdistus- ja desinfiointilaitetta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
• Aseta erilliset osat niin laitteeseen, että sisäpinnat huuhtoutuvat hyvin ja vesi pääsee virtaamaan pois.
• Säädä puhdistus- ja desinfiointijakso valmistajan ohjeiden mukaisesti.
• Puhdistus- ja desinfiointijakson päätyttyä tarkasta osiin mahdollisesti jäänyt lika, jos tarpeen, toista jakso.

31
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16.4 Höyrysterilointi
Steriloi erilliset osat pakkaamattomina tai pakattuina säiliössä tai steriilipakkauksessa. Käytä
tarkoitukseen sopivia steriilipakkauksia!
Varoitus
Väärin tehty sterilointi estää vaikutuksen ja voi vaurioittaa tuotetta
• Vain höyrysterilointi sallittu.
• Lämpötila ei saa olla yli 134 °C.
• Noudata prosessiparametrejä.
• Älä käytä muita menetelmiä.
• Laita sterilointitarjottimeen
suodatinpaperi.

33

• Steriloi steriilituotteet aina yhdessä instrumenttien kanssa, jotta lämpötila
jakautuu tasaisesti.
• Vältä steriilituotteiden metallikosketus- FI
ta muihin instrumentteihin tai tarjottimen reunoihin.
• Aseta steriilituotteet keskitarjottimelle
niin, etteivät ne ole kuumennuskierukoiden lähellä eivätkä kosketa
sisäseiniin.
• Höyrysteriloi tuote vain osiin
purettuna.
Lämpötila: 134 °C
Ylipaine ympäristöön nähden: 2,16 bar /
0,216 MPa
Pitoaika: 5 min

34

• Höyrysteriloi steriilituotteet ennen jokaista
käyttöä normin EN 13060 mukaisessa höyrypiensterilointilaitteessa tyypin B sterilointijaksossa ja sitä seuraavalla kuivauksella.
• Noudata valmistajan ohjeita höyrysterilointilaitteen käytöstä ja steriloitavan tuotteen oikeasta
sijoituksesta.
• Huomioi kaikki lääkinnällisten tuotteiden sterilointia koskevat kansalliset ja paikalliset ohjesäännöt ja periaatteet.

16.5 Valvonta ja toiminnan
tarkastus
Usein toistuvalla desinfioinnilla, puhdistuksella ja
steriloinnilla voi olla vähäisiä vaikutuksia muovija kumiosiin kuten säiliöön, säiliön kanteen, säiliön kahvaan ja imuletkuun. Tuotteen käyttöiän
päättyminen määräytyy käytön aiheuttaman kulutuksen ja vaurioitumisen mukaan. Tarkasta
2016/11
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muovi- ja kumiosat ja tarvittaessa hävitä vaurioituneet osat. Desinfioi ja steriloi osat ennen niiden hävittämistä.

16.6 Varastointi
Varastoi erilliset osat kontaminaatiolta
suojattuina.

16.7 Laitteen ulkopintojen desinfiointi ja puhdistus
Irrota virtapistoke ennen desinfiointia ja
puhdistusta.
• Puhdista laitteen ulkopinnat aina kostealla liinalla. Älä käytä kuivaa liinaa.

FI

• Kun laitteessa on karkeaa, orgaanista likaa,
puhdista ensin selluloosapyyhkeellä.
• Pintadesinfiointiin suosittelemme materiaalien
sietämää, tavanomaisten hammashoidollisten
hygieniastandardien mukaista desinfiointiainetta, esim. Dürr Dental FD 322, FD 366 tai
FD 350 -desinfiointipyyhkeet.

24
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17. Huolto
Bakteerisuodatin / yli-imunesto (15) on
tarkoitettu kertakäyttöön ja se on vaihdettava vähintään kerran päivässä.
Jos työskentely kestää kerralla useamman tunnin, suosittelemme bakteerisuodattimen vaihtamista jokaisen potilaan
jälkeen.
Älä koskaan käytä laitetta ilman
bakteerisuodatinta / yli-imunestoa.
Käytä vain alkuperäistä
Dürr-bakteerisuodatinta.
• Tee laitteelle sekä letkuille, käsikappaleelle ja
säiliölle aina ennen käyttöä silmämääräinen
tarkastus. Jos havaitset säiliössä, säiliön kannessa tai säiliön kahvassa säröjä, vaihda kyseiset osat.

36
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18. Vaihda sulake
Ennen sulakkeen vaihtamista irrota virtapistoke ja laitteen pohjassa oleva
pistoke.
• Paina molemminpuolin sijaitsevia sulakepidikkeen jousiklipsejä pienellä ruuvimeisselillä yhteen ja irrota sulakepidike.
• Vaihda sulake ja aseta pidike takaisin paikoilleen. Pidike on paikoillaan, kun kumpikin jousiklipsi on lukittunut.
• Kytke virtajohto jälleen.

35
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Vianetsintä
19. Ohjeita käyttäjälle ja huoltoteknikolle
Tavallisten huoltotöiden ulkopuolelle jäävät korjaustyöt saa suorittaa vain pätevä alan ammattihenkilöstö tai valmistajan asiakaspalvelu.
Vedä virtapistoke irti ennen vianetsinnän aloittamista.

Vika

Mahdollinen syy

Korjaus

1. Laite ei käynnisty

• Virtapistoke ei ole kunnolla
paikoillaan

• Tarkasta liitäntä pistorasiaan

• Ei verkkojännitettä

• Tarkasta talon sulake

• Sulake viallinen

• Vaihda sulake

• Vuotavia kohtia letkuissa tai säiliön
kannessa

• Tarkasta, että säiliön kansi ja letkut ovat kunnolla paikoillaan, tarkasta säiliön kannen tiivisteet

• Bakteerisuodatin ei toimi
(tyhjiömittari näyttää tyhjiön)

• Vaihda bakteerisuodatin, tarkasta
mahd. nestetaso säiliössä; tarvittaessa tyhjennä säiliö

• Pumpun venttiililevyt ovat
liimautuneet

• Vaihda pumppu
(asiakaspalvelu vaaditaan)

3. Pumppuun on
imetty eritettä tai
verta

• Työskentely ilman bakteerisuodatinta / yli-imunestoa

• Steriloi tai vaihda pumppu 
(asiakaspalvelu vaaditaan)

4. Hiusmurtumia
säiliössä

• Säiliö on desinfioitu kielletyllä
desinfiointiaineella

• Käytä sopimuksenmukaista
desinfiointiainetta

• Säiliö vanhentunut. Säiliön käyttöikä on päättynyt

• Vaihda säiliö

5. Kannen tiiviste
irronnut

• Tiivisteen vanheneminen ja korkea
rasitus

• Vaihda kansi

6. Säiliön kannen lukitushaka
murtunut
saranastaan

• Käyttöikä päättynyt
materiaalin väsymisen vuoksi

• Vaihda säiliön kahva

FI

2. Liian vähän tai
ei lainkaan tehoa
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