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1 Wskazówki dla użytkownika 

Szanowni Klienci, 

KaVo życzy Państwu przyjemnej pracy z nowym produktem o wysokiej jakości. 

Aby praca przebiegała bez zakłóceń, w sposób ekonomiczny i bezpieczny, prosi- 

my o przestrzeganie poniższych wskazówek. 

© Copyright KaVo Dental GmbH 

KaVo, PROPHYflex i PROPHYpearls są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub 

znakami towarowymi KaVo Dental GmbH. 

Wszystkie pozostałe znaki handlowe są własnością ich właścicieli. 

Oryginalna naprawa w fabryce KaVo 

W przypadku konieczności naprawy prosimy przesłać produkt do naprawy w fabryce KaVo poprzez 
www.kavobox.com. 

Serwis techniczny KaVo 

W przypadku pytań technicznych lub reklamacji prosimy zwrócić się do serwisu 

technicznego KaVo 

Serwis techniczny: 

+49 (0) 7351 56-1000 

service.instrumente@kavo.com 

 
Grupa docelowa 

Niniejszy dokument przeznaczony jest dla lekarzy stomatologów i personelu po- 

mocniczego. Rozdział o uruchomieniu skierowany jest również do techników 

serwisu. 

 

Ogólne znaki i symbole 
 

Patrz rozdział Bezpieczeństwo/Symbol ostrzegawczy 

 
 

 

 

Ważne informacje dla użytkowników i techników 

Wymagana procedura 

 Oznakowanie CE (Communauté Européenne). Produkt z tym znakiem 
spełnia wymogi stosownej dyrektywy WE. 

 

  
Produkt medyczny, oznaczenie produktów medycznych 

 

 

Możliwość sterylizacji parą 134 oC -1 oC / +4 oC (273 oF -1,6 oF / +7,4 
oF) 

http://www.kavobox.com/
http://www.kavobox.com/
mailto:service.instrumente@kavo.com
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NIEBEZPIECZEŃSTWO 

OSTRZEŻENIE 

UWAGA 

 

 

Dane na opakowaniu 
 

 

 Numer materiału 

 

 Numer seryjny 

 Producent 

 Uwaga: przestrzegać dołączonej dokumentacji 

 

 

Przestrzegać elektronicznej instrukcji obsługi 

 Kod HIBC 

Oznaczenie CE dotyczące produktów medycznych 

 

  
Produkt medyczny, oznaczenie produktów medycznych 

Znak zgodności EAC (zgodność ze standardami Unii Celnej) 

 

 

Warunki transportu i przechowywania 
(Zakres temperatur) 

 Warunki transportu i przechowywania 
(Ciśnienie powietrza) 

 Warunki transportu i przechowywania 
(Wilgotność powietrza) 

 

 
Chronić przed wilgocią 

 

 
Chronić przed uderzeniami 

 

Poziomy zagrożenia 

Aby zapobiec zniszczeniu mienia i obrażeniom ciała, należy postępować zgodnie 

z ostrzeżeniami i wskazówkami bezpieczeństwa podanymi w tym dokumencie. 

Ostrzeżenia są oznakowane w następujący sposób: 

Dotyczą sytuacji, które – jeśli się im nie zapobiegnie – prowadzą bez- 
pośrednio do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. 

 

 

Dotyczą sytuacji, które – jeśli się im nie zapobiegnie – mogą prowa- 
dzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. 

 

 

Dotyczą sytuacji, które – jeśli się im nie zapobiegnie – mogą prowa- 
dzić do umiarkowanych i lekkich obrażeń ciała. 
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Dotyczą sytuacji, które – jeśli się im nie zapobiegnie – mogą prowa- 
dzić do zniszczenia mienia. 

OGŁOSZENIE 
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2 Bezpieczeństwo 

Instrukcja obsługi stanowi element składowy produktu i należy ją uważnie prze- 

czytać przed użyciem oraz umieścić w zawsze dostępnym miejscu. 

Produkt wolno stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Każde inne za- 

stosowanie jest niedozwolone. 

 
2.1 Niebezpieczeństwo infekcji 

Skażone wyroby medyczne mogą zakazić pacjentów, użytkowników lub osoby 

postronne. 

▶ Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej. 

▶ Przestrzegać instrukcji użytkowania komponentów. 

▶ Przed pierwszym uruchomieniem i po każdym użyciu urządzenie i akcesoria 
należy odpowiednio przygotować. 

▶ Przygotowanie przeprowadzić zgodnie z informacjami zamieszczonymi w in- 
strukcji użytkowania. Sposób postępowania został zatwierdzony przez pro- 
ducenta. 

▶ W przypadku zastosowania odmiennego sposobu postępowania należy 
upewnić się co do jego skuteczności. 

▶ Przed przekazaniem do utylizacji produkt i akcesoria należy odpowiednio 
przygotować. 

▶ W razie skaleczenia tkanek miękkich nie kontynuować zabiegu w jamie ust- 
nej przy użyciu instrumentu napędzanego sprężonym powietrzem. 

 
2.2 Zator powietrzny i uszkodzenia skóry 

Insulfacja aerozolu w otwarte rany stwarza ryzyko powstania zatorów powietrz- 

nych i uszkodzenia skóry. 

▶ Nie dopuszczać do insulfacji aerozolu do otwartych ran. 

Nieprawidłowe zastosowanie produktu może prowadzić do rozedmy. W skraj- 

nych przypadkach, zwłaszcza w przypadku występowania patologicznych kie- 

szonek dziąsłowych (> 3 mm), zapaleń śluzówki, przy bezpośrednim kontakcie 

ze skórą oraz kontakcie z tkankami miękkimi i/lub w przypadku nieprawidłowe- 

go postępowania, może dojść do niewydolności oddechowej. 

▶ Czas pracy z urządzeniem proszkowym powinien zostać ograniczony do mi- 
nimum. 

▶ Końcówkę periodontyczną PROPHYflex można stosować maksymalnie 10 
razy. 

▶ Po zabiegu odkręcić pusty zbiornik na proszek i przepłukiwać końcówkę pe- 
riodontyczną PROPHYflex powietrzem i wodą przez ok. 10 sekund. 

▶ Kiedy końcówka periodontyczna PROPHYflex jest zdjęta, z przyczyn bezpie- 
czeństwa należy nałożyć na nią klucz jako ochronę przed zranieniem. 
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2.3 Stan techniczny 

Uszkodzony produkt lub uszkodzone komponenty mogą spowodować obrażenia 

ciała u pacjentów, użytkowników i osób postronnych. 

▶ Produkt i komponenty stosować tylko wówczas, jeżeli nie wykazują uszko- 
dzeń zewnętrznych. 

▶ Przed każdym użyciem sprawdzić bezpieczeństwo działania i poprawny stan 
produktu. 

▶ Zlecić pracownikom serwisu sprawdzenie pękniętych miejsc lub zmian na 
powierzchni. 

▶ W razie wystąpienia nieprawidłowości w produkcie lub wyposażeniu dodat- 
kowym przerwać pracę i zlecić naprawę pracownikom serwisu. 

Aby zapewnić niezawodne działanie i uniknąć zniszczeniu mienia, należy prze- 

strzegać następujących zasad: 

▶ Przed dłuższymi przerwami w pracy przygotować produkt do ponownego 
użycia i przechowywać w suchym miejscu. 

 
2.4 Wyposażenie dodatkowe i stosowanie z innymi 

urządzeniami 

Stosowanie niedopuszczonego wyposażenia dodatkowego lub niedopuszczone 

zmiany produktu mogą powodować obrażenia ciała. 

▶ Stosować wyłącznie wyposażenie dodatkowe, które jest dopuszczone przez 
producenta do stosowania z produktem. 

▶ Stosować wyłącznie wyposażenie dodatkowe, które posiada znormalizowa- 
ne złączki. 

▶ Stosować wyłącznie materiały dopuszczone przez producenta do 
użytku z tym produktem. 

▶ Przeprowadzać zmiany produktu tylko wówczas, gdy są dopuszczone przez 
producenta. 

 
2.5 Kwalifikacje personelu 

Zastosowanie produktu przez użytkownika bez specjalistycznego wykształcenia 

medycznego może spowodować obrażenia ciała u pacjentów, użytkownika lub 

osób postronnych. 

▶ Upewnić się, że użytkownik przeczytał i zrozumiał instrukcję użytkowania. 

▶ Stosować produkt tylko wówczas, jeżeli użytkownik posiada specjalistyczne 
wykształcenie medyczne. 

▶ Przestrzegać krajowych i regionalnych przepisów. 

 
2.6 Zastosowanie 

Zastosowanie produktu może prowadzić do przebarwienia zębów. Zęby po za- 

biegu są idealnie czyste, a nalot zębowy (cuticula dentis) zostaje całkowicie 

usunięty. Nalot tworzy się dopiero po upływie 2 do 3 godzin na skutek obecno- 

ści białka w ślinie. W tym czasie zęby nie mają żadnej naturalnej ochrony przed 

przebarwieniami. 
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▶ Należy poinformować pacjenta, że w ciągu od 2 do 3 godzin po zabiegu nie 

wolno palić, pić kawy, herbaty ani spożywać żadnych środków spożywczych 
zawierających barwniki. 
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2.7 Konserwacja i naprawa 

Naprawy i konserwacje mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych 
pracowników serwisu. Uprawnione są do tego następujące osoby: 

▪ technicy oddziałów KaVo posiadający odpowiednie przeszkolenie w zakresie 
produktu 

▪ technicy dystrybutorów KaVo posiadający odpowiednie przeszkolenie w za- 
kresie produktu 

Podczas wszystkich prac konserwacyjnych przestrzegać następujących zasad: 

▶ Przeprowadzenie konserwacji i przeglądów technicznych zlecać zgodnie 
z rozporządzeniem dotyczącym użytkowania produktów medycznych. 

▶ Zlecić specjalistycznej firmie dokonanie oceny produktu medycznego pod 
względem jego czystości, konserwacji i działania po upływie okresu między- 
przeglądowego właściwego dla danego gabinetu stomatologicznego. Okres 

międzyprzeglądowy należy ustalić zależnie od częstotliwości używania. 

Stosowanie niedopuszczonych środków czyszczących i dezynfekujących może 

uszkodzić obudowę z tworzywa sztucznego, przez co mogą powstawać drobne 

spękania i inne potencjalnie niebezpieczne uszkodzenia. 

 
2.8 Wyposażenie ochronne 

Proszek PROPHYflex i inne proszki mogą podczas zabiegu przedostać się do 

oczu lub dróg oddechowych użytkownika lub pacjenta. 

▶ Na czas zabiegu pacjent i użytkownik muszą założyć okulary ochronne. 

▶ Podczas pracy ze środkiem PROPHYflex KaVo zaleca stosowanie odsysacza 
i maseczki ochronnej. 
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3 Opis produktu 
 

PROPHYflex 4 Wave (Nr mat. 3.002.8000) 

PROPHYflex 4 Lime (Nr mat. 3.002.8200) 

PROPHYflex 4 Flamingo (Nr mat. 3.002.8800) 

PROPHYflex 4 S Wave (Nr mat. 3.004.5900) 

PROPHYflex 4 S Lime (Nr mat. 3.004.5930) 

PROPHYflex 4 S Flamingo (Nr mat. 3.004.5950) 

 
Do dyspozycji są trzy następujące stopnie mocy: 

▪ Poziom najwyższy: przeznaczony do zabiegów naddziąsłowych, oferuje peł- 
ną moc czyszczenia. 

▪ Poziom środkowy: przeznaczony do zabiegów poddziąsłowych i naddziąsło- 
wych i umożliwia delikatne oczyszczanie, ilość proszku jest zredukowana. 

▪ Najniższy poziom: pomaga w spłukiwaniu proszku z zębów oraz w usuwa- 
niu z systemu resztek proszku po zabiegu. 

Podczas zabiegów naddziąsłowych (np. usuwanie plam) urządzenie nie dotyka 

pacjenta, lecz znajduje się w odległości 3–5 mm od czyszczonego obszaru. Pod- 

czas zabiegów poddziąsłowych (usuwanie biofilmu) z użyciem końcówki perio- 

dontycznej, końcówka jest wprowadzana do kieszonki aż do 5 mm i zagina się 

wokół zęba. 

Komponenty PROPHYflex 4, w tym pojemnik na proszek, muszą być całkowicie 

przygotowane od nowa po każdym użyciu. 
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3.1 Przeznaczenie – zastosowanie zgodne 

z przeznaczeniem 

 

Przeznaczenie: 

 
Ten produkt medyczny jest 

▪ przeznaczony wyłącznie do wykonywania zabiegów leczenia stomatologicz- 
nego. Jakiekolwiek stosowanie niezgodnie z przeznaczeniem lub zmiany 
produktu są niedozwolone i mogą być przyczyną powstania zagrożeń. Ten 
produkt medyczny jest przeznaczony do następujących zastosowań: usu- 
wanie przebarwień oraz nalotów na zębach, ortopedia szczęki, czyszczenie 
przed lakowaniem bruzd, protetyka, stomatologia zachowawcza i estetycz- 
na. Patrz też wskazówki dotyczące użytkowania. 

▪ produktem medycznym zgodnym z właściwymi krajowymi przepisami usta- 
wowymi. 

 

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem: 

 
Zgodnie z powyższym produkt medyczny przeznaczony jest wyłącznie do zgod- 
nego z opisem stosowania przez wykwalifikowany personel. Należy przestrze- 
gać: 

▪ obowiązujących przepisów BHP 

▪ obowiązujących środków zapobiegania wypadkom 

▪ Niniejsza instrukcja obsługi 

 
Zgodnie z niniejszymi przepisami użytkownik jest zobowiązany do: 

▪ stosowania wyłącznie sprawnych narzędzi pracy 

▪ używania narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem 

▪ ochrony siebie, pacjenta i osób trzecich przed zagrożeniami 

▪ unikania zakażenia produktem 

 
3.2 Dane techniczne 

Ciśnienie napędowe 3,2 – 5 barów (46 – 73 psi) 
 

Zużycie powietrza 8 – 13 Nl/min 

Ciśnienie wody 1,0 - 2,5 bara (15 - 36 psi) 
 

Ilość wody aerozolowej ok. 35 - 80 cm3 

Ciśnienie powietrza aerozolowego 1,0 – 2,5 barów (15 – 36 psi) 

Możliwość zakładania na wszystkie złączki MULTIflex (LUX)/MULTIflex LED. 
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3.3 Zakres dostawy 
 

W skład zestawu wchodzą: 
 

Liczba/ 
nr poz. 

Opis Nr art. 

1 x ① PROPHYflex 4 oraz: 
Długa obudowa uchwytu 
Kaniula 
Zbiornik na proszek 

 
3.003.0520 
3.003.1138 

3.002.8136 

1 x ② Krótka obudowa uchwytu 
Kaniula Power 

3.003.2607 

3.005.0077 

1 x ③ Zbiornik na proszek ⑤ 
Wieczko gumowe supra ④ 

3.002.8136 

3.004.4708 

1 x ⑥ Wiertło do czyszczenia 3.004.9870 

1 x ⑦ Igła do dysz 0.573.6052 

1 x ⑧ Klucz do kaniuli 3.004.6351 

1 x ⑨ Pierścienie uszczelniające do zbiornika na 
proszek oraz do wejścia złączki obudowy 
uchwytu 

Zamawiane oddzielnie 

 
Patrz też: 

 8 Środki pomocnicze, Strona 34 
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OGŁOSZENIE 

Wskazówki 
Dotyczy tylko Republiki Federalnej Niemiec. 

 

 

3.4 Wyposażenie dodatkowe 

Zestaw periodontyczny PROPHYflex 4 (Nr mat. 1.011.9403) 

Wyposażenie do poddziąsłowej kontroli biofilmu oraz do czyszczenia implantów, 

koron i mostków 

PROPHYflex perio tip – uzupełnienie (Nr mat. 1.010.0287) 

Zestaw do uzupełniania zestawu periodontycznego PROPHYflex 4 (1.010.0287) 

 
3.5 Warunki transportu i przechowywania 

 

Uruchomienie po długim przechowywaniu w chłodnym miejscu. 

Awaria urządzenia. 
▶ Silnie wychłodzone produkty należy przed uruchomieniem ogrzać do tem- 

peratury 20–25 °C (68–77 °F). 
 

 

 

Temperatura: od -20°C do +70°C (od -4°F do +158°F) 

 

 

Wilgotność względna: od 5% do 85%, niepowodująca kondensacji 

 

 

Ciśnienie powietrza: od 700 hPa do 1060 hPa (od 10 psi do 15 psi) 

 

 
Chronić przed wilgocią 

 
3.5.1 Aktualnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie 

opakowań 

Opakowania należy zutylizować zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem o 

zakładach utylizacji/firmach recyklingowych. Uwzględnić przy tym krajowy sys- 

tem przyjmowania opakowań. Firma KaVo posiada licencję na swoje opakowa- 

nia z takim przeznaczeniem. Należy przestrzegać miejscowego publicznego sys- 

temu utylizacji. 
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OSTRZEŻENIE 

OSTRZEŻENIE 

OGŁOSZENIE 

OSTRZEŻENIE 

 

 

4 Uruchomienie i wyłączenie z eksploatacji 
 

Ryzyko spowodowane niesterylnością produktów. 

Ryzyko infekcji dla dentysty i pacjenta. 
▶ Przed pierwszym uruchomieniem i po każdym użyciu produkt i akcesoria 

należy przygotować i w razie potrzeby wysterylizować. 
 

Zadbać o właściwą utylizację produktu. 

Niebezpieczeństwo infekcji. 
▶ Przed przekazaniem do utylizacji produkt i akcesoria należy przygotować 

i w razie potrzeby wysterylizować. 
 

Uszkodzenia spowodowane przez zanieczyszczone lub wilgotne po- 
wietrze chłodzące. 
Zanieczyszczone i wilgotne powietrze chłodzące może prowadzić do usterek. 
▶ Zapewnić suche, czyste i nieskażone powietrze chłodzące zgodnie z normą 

EN ISO 7494-2. 

 

4.1 Montaż złączki MULTIflex 
 

Poluzowanie produktu medycznego podczas zabiegu. 

Niewłaściwie zamocowany produkt medyczny może w czasie zabiegu ulec polu- 
zowaniu ze złączki MULTIflex. 
▶ Przed każdym zabiegiem sprawdzić, czy produkt medyczny jest pewnie za- 

blokowany na złączce MULTIflex, przez jego pociągnięcie. 

▶ Nakręcić złączkę MULTIflex na przewód giętki turbiny. 

 
▶ Za pomocą pierścienia spryskującego na złączce MULTIflex maksymalnie 

odkręcić dopływ wody. 
 

 

4.2 Kontrola pierścieni uszczelniających (MULTIflex) 

  OGŁOSZENIE  

Wadliwe lub uszkodzone pierścienie uszczelniające. 
Zakłócenia działania i przedwczesna awaria. 
▶ Sprawdzić, czy wszystkie pierścienie uszczelniające znajdują się na 

sprzęgle i czy nie są uszkodzone. 

Liczba pierścieni uszczelniających: 5 

 

 
   

 

 
   



Instrukcja obsługi PROPHYflex 4 

5 Obsługa | 5.1 Nakładanie produktu medycznego 

17 / 38 

 

 

Wskazówki 
Na początku każdego dnia pracy przez przynajmniej 2 minuty należy przepłu- 

kać układy prowadzące wodę (bez nałożonych instrumentów), a w przypadku 
niebezpieczeństwa zakażenia przez bieg powrotny / ssanie wsteczne należy w 
razie potrzeby po każdym pacjencie wykonać cykl płukania od 20 do 30 se- 
kund. 

OSTRZEŻENIE 

UWAGA 

 

 

5 Obsługa 

 

5.1 Nakładanie produktu medycznego 
 

Poluzowanie produktu medycznego podczas zabiegu. 

Niewłaściwie zamocowany produkt medyczny może w czasie zabiegu ulec polu- 
zowaniu ze złączki MULTIflex. 
▶ Przed każdym zabiegiem sprawdzić, czy produkt medyczny jest pewnie za- 

blokowany na złączce MULTIflex, przez jego pociągnięcie. 

▶ Umieścić produkt medyczny dokładnie na złączu MULTIflex (LUX)/MULTIflex 
LED i docisnąć ku tyłowi, aż do słyszalnego kliknięcia. 

 

▶ Pociągnąć w celu sprawdzenia stabilnego zamocowania produktu medycz- 
nego na złączu. 

 
5.2 Zdejmowanie produktu medycznego 

▶ Przytrzymać złączkę i zdjąć produkt medyczny, lekko go przekręcając. 

 
5.3 Napełnianie pojemnika na proszek 

 

Otwarty zbiornik na proszek. 
Zanieczyszczony proszek stwarza niebezpieczeństwo infekcji. 

▶ Stosować tylko oryginalny proszek firmy KaVo. 
▶ Przed każdym zabiegiem zbiornik na proszek oczyścić i napełnić na nowo. 
▶ Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa z kart charakterystyki dla prosz- 

ków KaVo. 

▶ Karty charakterystyk dostępne są na stronie www.kavo.com, w rubryce 
„Karty charakterystyki”. 

 

 
   

http://www.kavo.com/
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▶ Odkręcić zbiornik na proszek, obracając w lewo. 

▶ Przed napełnieniem zbiornika na proszek mocno wstrząsnąć proszkiem 
w opakowaniu. 

▶ Napełnić zbiornik proszkiem do zaznaczonej wysokości. 

▶ Do czasu użycia zabezpieczyć zbiornik gumowym wieczkiem. 

▶ Przed użyciem zdjąć wieczko. 

▶ Przykręcić pojemnik na proszek pionowo, obracając w prawą stronę, aż do 
oporu. 

 
5.4 Zmiana ilości proszku 

Ilość proszku regulowana jest trzystopniowym pokrętłem: 

▪ Najwyższy poziom przeznaczony jest do zabiegów naddziąsłowych i daje 
możliwość pełnego oczyszczania 

▪ Środkowy poziom przeznaczony jest do zabiegów poddziąsłowych i nad- 
dziąsłowych i umożliwia oczyszczanie ochronne, ilość proszku jest zreduko- 
wana 

▪ Najniższy poziom pomaga w spłukiwaniu proszku z zębów oraz w usuwaniu 
po zabiegu resztek proszku z systemu, niemal całkowity brak emisji prosz- 
ku 
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UWAGA 

 

 

5.5 Montaż końcówki 

Końcówka jest dostępna w dwóch wariantach. 

▪ Końcówka długa: 3.003.0520 

▪ Końcówka krótka: 3.003.2607 

▶ Ergonomiczne dobraną końcówkę założyć na instrument, nie przekrzywiając 
jej. 

 
5.6 Przykręcanie kaniuli/kaniuli Power 

 

Opadanie kaniuli w trakcie zabiegu. 

Obluzowanie kaniuli stwarza zagrożenie dla pacjenta i osoby wykonującej za- 
bieg. 

Kontrola wzrokowa po każdym założeniu kaniuli za pomocą odpowiedniego klu- 
cza. 

Przed rozpoczęciem zabiegu należy upewnić się, że między kaniulą a końcówką 
nie ma przerwy. 

▶ Za pomocą klucza do kaniuli założyć kaniulę na obudowę uchwytu, następ- 
nie przekręcić w prawo, przytrzymując jednocześnie obudowę uchwytu. 

 

 
5.7 Odkręcanie kaniuli/kaniuli Power 

▶ Wyjąć kaniulę za pomocą klucza do kaniuli, obracając w lewo. 
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5.8 Wskazówki dotyczące użytkowania proszku 

PROPHYflex, PROPHYpearls, PROPHYflex Perio Powder 

 

Proszek PROPHYflex Perełki PROPHYpearls Proszek PROPHYflex 
Perio Powder 

Zastosowanie: Zastosowanie: Zastosowanie: 

▪ stomatologia zacho- 
wawcza i estetyczna 

▪ stomatologia zacho- 
wawcza i estetyczna 

▪ leczenie poddziąsło- 
we 

▪ czyszczenie po- 
wierzchni zębów 

▪ czyszczenie po- 
wierzchni zębów 

▪ usuwanie biofilmu 
okołozębowego 

▪ usuwanie przebar- 
wień i osadu nazęb- 
nego 

▪ ortopedia szczęki 

i protetyka (wstępne 

i pozabiegowe lecze- 
nie powierzchni klejo- 
nych) 

▪ usuwanie przebar- 
wień i osadu nazęb- 
nego 

▪ ortopedia szczęki 

i protetyka (wstępne 

i pozabiegowe lecze- 
nie powierzchni klejo- 
nych) 

▪ dalsze leczenie po 
pierwszym zastoso- 
waniu w leczeniu 
chorób przyzębia 

▪ Konserwacja implan- 
tów (także 
tytanowych) 

 

Proszek PROPHYflex Perełki PROPHYpearls Proszek PROPHYflex 
Perio Powder 

pracować od czerwieni 
do bieli 

pracować od czerwieni 
do bieli 

dowolny 
kierunek pracy 

rozpuszcza się w wodzie słaba rozpuszczalność 
w wodzie 

rozpuszcza się w wodzie 

 

  OGŁOSZENIE  

Nie używać instrumentu z proszkiem RONDOflex. 

Może spowodować uszkodzenie PROPHYflex. 

 

Patrz też: 

 Instrukcja obsługi proszku PROPHYflex, PROPHYpearls, 
PROPHYflex Perio Powder 
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Wskazówki 
Po użyciu igły do dysz lub wiertła czyszczącego urządzenie należy ponownie 
przygotować do użycia. Igła do dysz oraz wiertło czyszczące nie nadają się 
do przygotowania do użycia. 

 

6 Usuwanie usterek 

Środki zapobiegawcze 

▶ Po każdym zabiegu i przed każdą sterylizacją należy odkręcić zbiornik na 
proszek, obracając w lewo, i wymienić go na czysty zbiornik. 

▶ Założyć PROPHYflex na złączkę MULTIflex i przedmuchać kanały wodne 
i powietrzne. 

▶ Odłączyć dopływ wody i ponownie przedmuchać kanały wodne i powietrzne. 

 
6.1 Czyszczenie zatkanych kaniul/kaniul Power 

▶ Za pomocą klucza odkręcić kaniulę. 

 
▶ Ruchem obrotowym wsunąć igłę do dysz do kaniuli od przodu. 

▶ Następnie ruchem obrotowym wsunąć igłę do dysz z tyłu kaniuli. 

 
▶ Następnie wyjąć igłę do dysz i przedmuchać kaniulę sprężonym powie- 

trzem. 
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Wskazówki 
Po użyciu igły do dysz lub wiertła czyszczącego urządzenie należy ponownie 

przygotować do użycia. Igła do dysz oraz wiertło czyszczące nie nadają się 
do przygotowania do użycia. 

 

 

6.2 Czyszczenie zatkanego elementu głównego 

▶ Zdjąć uchwyt z kaniulą. 

 

▶ Odkręcić zbiornik na proszek, obracając w lewo. 

▶ Udrożnić otwór dyszy za pomocą igły do dysz. 

 
▶ Używając wiertła do czyszczenia, oczyścić/przetkać kanał doprowadzający 

media. 
 

▶ Następnie przedmuchać sprężonym powietrzem. 
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Jeśli nie udało się usunąć zatoru: 
▶ Za pomocą klucza do kaniuli odkręcić dyszę, nakładając w tym celu boczne 

zagłębienie klucza na dyszę, a następnie odkręcić ją. 
 

▶ Używając wiertła do czyszczenia, oczyścić/przetkać z obu końców kanał do- 
prowadzający media. 

 

▶ Ponownie ostrożnie używając niewielkiej siły, przykręcić dyszę za pomocą 
klucza. 

 

▶ Przedmuchać sprężonym powietrzem. 

 
6.3 Wymiana pierścienia uszczelniającego do zbiornika 

na proszek 

W przypadku wydostawania się powietrza ze zbiornika na proszek lub stwier- 

dzenia uszkodzeń pierścienia uszczelniającego, należy wymienić pierścień 

uszczelniający. 

Zapasowy pierścień uszczelniający jest objęty zakresem dostawy. 

▶ Zdjąć zbiornik na proszek, obracając w lewo. 

▶ Za pomocą sondy lub pęsety usunąć pierścień uszczelniający. 
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▶ Ostrożnie włożyć palcami zapasowy pierścień uszczelniający do wyżłobienia. 

 Uważać, aby go przy tym nie uszkodzić. 
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Wskazówki 
Komponenty PROPHYflex 4, w tym pojemnik na proszek, muszą być całkowi- 

cie przygotowane od nowa po każdym użyciu. 

OSTRZEŻENIE 

OSTRZEŻENIE 

 

 

7 Etapy przygotowania wg ISO 17664 

 

7.1 Przygotowanie na miejscu użycia 
 

Niebezpieczeństwo spowodowane skażeniem produktów. 

Istnieje niebezpieczeństwo infekcji w wyniku skażenia produktów. 

▶ Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej. 
 

▶ Produkt medyczny należy ponownie przygotowywać w możliwie krótkim 
czasie po zabiegu. 

▶ Do preparacji należy dostarczyć suchy produkt medyczny. 

▶ W celu zminimalizowania ryzyka infekcji podczas preparacji należy zawsze 
nosić rękawice ochronne. 

▶ Natychmiast usunąć pozostałości cementu, kompozytu oraz krwi. 

▶ Nie umieszczać w roztworach itp. 

 
7.2 Demontaż 

 

Niepełne przygotowanie. 

Niebezpieczeństwo infekcji. 
▶ W celu dokładnego przygotowania wszystkich elementów należy rozmonto- 

wać produkt medyczny przed przygotowaniem. 
 

▶ Odkręcić pojemnik na proszek. 

▶ Zdjąć osłonę uchwytu. 

▶ Wyjąć kaniulę z końcówki. 

▶ Ustawić regulację proszku na stopień najwyższy. 

 
7.3 Czyszczenie wstępne 

  OGŁOSZENIE  

Nie wolno czyścić produktu medycznego w łaźni ultradźwiękowej. 
Może to spowodować zakłócenia funkcjonowania i uszkodzenia. 

▶ Czyścić tylko w dezynfektorze termicznym. 
 

 

Niezbędne są: 

▪ Woda pitna o temperaturze 30oC ± 2oC (86oF ± 4oF) 

 

 
   



Instrukcja obsługi PROPHYflex 4 

7 Etapy przygotowania wg ISO 17664 | 7.4 Ręczne przygotowanie 

26 / 38 

 

 

OGŁOSZENIE 

OGŁOSZENIE 

 

 
▪ Szczoteczka, np. szczoteczka do zębów o średniej twardości 

▶ Całkowicie rozmontować urządzenie. 

▶ Wszystkie elementy oczyścić szczoteczką pod bieżącą wodą. 

 

7.4 Ręczne przygotowanie 
 

Nie wolno czyścić produktu medycznego w łaźni ultradźwiękowej. 
Może to spowodować zakłócenia funkcjonowania i uszkodzenia. 

▶ Czyścić tylko w dezynfektorze termicznym. 
 

 

7.4.1 Ręczne czyszczenie z zewnątrz 

W przypadku PROPHYflex 4 nie stosować czyszczenia ręcznego. W celu skutecz- 

nego przygotowania konieczne jest maszynowe czyszczenie wewnętrzne 

w urządzeniu do czyszczenia i dezynfekcji zgodnie z ISO 15883-1. 

 
7.4.2 Ręczne czyszczenie od wewnątrz 

Ręczne czyszczenie PROPHYflex 4 od wewnątrz nie ma zastosowania. W celu 

skutecznego przygotowania konieczne jest maszynowe czyszczenie wewnętrzne 

w urządzeniu do czyszczenia i dezynfekcji zgodnie z ISO 15883-1. 

 
7.4.3 Ręczna dezynfekcja z zewnątrz 

W przypadku PROPHYflex 4 nie stosować ręcznej dezynfekcji od zewnątrz. 

W celu skutecznego przygotowania konieczne jest maszynowe czyszczenie we- 

wnętrzne w urządzeniu do czyszczenia i dezynfekcji zgodnie z ISO 15883-1. 

▶ Ręczną dezynfekcję z zewnątrz można przeprowadzić tylko w celu ochrony 
pracy (środki ochrony osobistej). 

 

Nie dezynfekować prostnicy produktami zawierającymi chlorki. 
Zakłócenia funkcjonowania i uszkodzenia. 

▶ Dezynfekować tylko w dezynfektorze termicznym. 
 

Na podstawie tolerancji materiałów firma KaVo zaleca następujące produkty. 

Skuteczność mikrobiologiczna musi być zapewniona przez producenta środka 

dezynfekcyjnego i potwierdzona na podstawie ekspertyzy. 

 
Dopuszczalne środki do dezynfekcji: 

▪ Mikrocyd AF firmy Schülke & Mayr (płyn lub chusteczki) 
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▪ FD 322 firmy Dürr 

▪ CaviCide firmy Metrex 

 
Niezbędne pomoce: 

▪ Ściereczki do przecierania produktu medycznego. 

 
▶ Spryskać ręcznik środkiem dezynfekcyjnym i wytrzeć nim produkt medycz- 

ny, zgodnie z danymi producenta środka dezynfekcyjnego poddać produkt 
jego działaniu. 

▶ Postępować zgodnie z instrukcją użytkowania środka dezynfekującego. 

 
7.4.4 Ręczna dezynfekcja od wewnątrz 

Ręczna dezynfekcja PROPHYflex 4 od wewnątrz nie ma zastosowania. W celu 

skutecznego przygotowania konieczne jest maszynowe czyszczenie wewnętrzne 

w urządzeniu do czyszczenia i dezynfekcji zgodnie z ISO 15883-1. 

 
7.4.5 Suszenie ręczne 

Ręczne czyszczenie PROPHYflex 4 nie ma zastosowania. W celu skutecznego 

przygotowania konieczne jest maszynowe czyszczenie wewnętrzne w urządze- 

niu do czyszczenia i dezynfekcji zgodnie z ISO 15883-1. 
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OSTRZEŻENIE 

OGŁOSZENIE 

OGŁOSZENIE 

 

 

7.5 Przygotowanie maszynowe 
 

Niepełna dezynfekcja. 

Niebezpieczeństwo infekcji. 
▶ Stosować dezynfekcję, która ma udokumentowane działanie bakteriobój- 

cze, grzybobójcze oraz wirusobójcze. 
▶ Jeżeli stosowane środki dezynfekcyjne nie spełniają zalecanych wymagań, 

na koniec należy poddać produkty dezynfekcji w sterylizatorze (bez opako- 

wania). 
 

Nie dezynfekować prostnicy produktami zawierającymi chlorki. 
Zakłócenia funkcjonowania i uszkodzenia. 

▶ Dezynfekować tylko w dezynfektorze termicznym. 
 

 

Nie wolno czyścić produktu medycznego w łaźni ultradźwiękowej. 
Może to spowodować zakłócenia funkcjonowania i uszkodzenia. 

▶ Czyścić tylko w dezynfektorze termicznym. 
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Wskazówki 
Do czyszczenia maszynowego niezbędne są adaptery. 

Adaptery można zamówić osobno. 

 

 

7.5.1 Możliwe sposoby automatycznego przygotowania 
 

 Czyszcze- 
nie wstęp- 
ne 

Maszyno- 
we 
czyszczenie 

Maszyno- 
we 
zc zzzyeswzcnząetnrzie 

Maszyno- 
wa dezyn- 
ofedkwcjeawondątr 
wewnątrz 
i z ze- 
wnątrz 

Steryliza- 
cja 
z 

Korpus 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Obudowa 
uchwytu 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Kaniula/ka- 
niula Power/ 
adapter + 
końcówka 
periodon- 
tyczna 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Końcówka 

i kaniula/ka- 
niula Power/ 
adapter + 
końcówka 
periodon- 
tyczna 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Zbiornik 
na proszek 

 

 
 

 brak 
zastosowa- 
nia 

 

 
 

 

Wieczko gu- 
mowe 

 

 
 

 brak 
zastosowa- 
nia 

 

 
 

 

Klucz do ka- 
niuli 

 

 
 

 brak 
zastosowa- 
nia 

 

 
 

 

       możliwe 
 

Patrz też: 

 8 Środki pomocnicze, Strona 34 
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7.5.2 Przygotowanie do maszynowego czyszczenia 

wewnętrznego i zewnętrznego oraz do dezynfekcji 

wewnętrznej i zewnętrznej 
 

Miele seria G 7881/7891 

Korpus niezbędne akcesoria: 
uchwyt do czyszczenia 
PROPHYflex 4 (3.004.6658) 
Przygotowanie z użyciem adapte- 
ra Miele 

 

 

Obudowa uchwytu niezbędne akcesoria: 
czyszczenie w koszu siatkowym 
Miele 

 

Kaniula/kaniula Power/adapter + 
końcówka periodontyczna 

niezbędne akcesoria: 

adapter do czyszczenia PROPHY- 
flex 4 długi (3.004.6640) 
Przygotowanie z użyciem adapte- 
ra Miele 

 

 

Końcówka i kaniula/kaniula Po- 
wer/adapter + końcówka perio- 
dontyczna 

Przygotowanie z użyciem adapte- 
ra Miele 

 

 

Zbiornik na proszek niezbędne akcesoria: 
przygotowanie w koszu siatko- 
wym Miele 

 

Wieczko gumowe niezbędne akcesoria: 
przygotowanie w koszu siatko- 
wym Miele 

 

Klucz do kaniuli niezbędne akcesoria: 
przygotowanie w koszu siatko- 
wym Miele 

 

 
7.5.3 Maszynowe czyszczenie wewnętrzne i zewnętrzne 

oraz dezynfekcja wewnętrzna i zewnętrzna 

KaVo zaleca dezynfektory termiczne zgodne z normą EN ISO 15883-1, które 

pracują z alkalicznymi środkami czyszczącymi o pH maks. 11. 

Walidacja została wykonana za pomocą dezynfektora termicznego Miele i pro- 

gramu „VARIO-TD”, środka czyszczącego „neodisher mediclean forte”, środka 

neutralizującego „neodisher Z” oraz środka do płukania „neodisher mielclear”. 
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▶ Ustawienia programu oraz stosowane środki dezynfekcyjne i czyszczące po- 

dane są w instrukcji obsługi dezynfektora termicznego. 

Do testów dezynfekcji stosuje się następujące parametry: 
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Wskazówki 
Proszę stosować się do instrukcji obsługi urządzenia termodezynfekującego. 

OGŁOSZENIE 

Wskazówki 
Opakowanie do sterylizacji musi mieć wielkość odpowiednią dla produktu, tak 
aby nie było naprężone. 

Opakowanie do sterylizacji musi spełniać obowiązujące normy odnośnie do 
jakości i stosowania i musi nadawać się do procesu sterylizacji! 

OGŁOSZENIE 

Wskazówki 
Przed założeniem pojemnika na proszek należy dokładnie wysuszyć wszystkie 
części i kanały powietrzne przewodzące proszek. Pojemnik na proszek oraz 
prostnicę należy skręcać tylko w stanie zimnym. 

 

 

 

 

7.5.4 Suszenie maszynowe 

Z reguły proces suszenia jest integralną częścią programu czyszczącego dezyn- 

fektora termicznego. 

▶ Aby uniknąć negatywnego wpływu na produkt medyczny KaVo, należy 
upewnić się, że produkt medyczny po zakończeniu cyklu jest suchy we- 
wnątrz i na zewnątrz. 

 
7.6 Środki i systemy pielęgnacyjne - konserwacja 

 

Niewłaściwa konserwacja. 
Awaria urządzenia lub szkody rzeczowe. 
▶ Produktu medycznego nie należy pielęgnować za pomocą oleju lub środka 

do pielęgnacji w aerozolu. 

 

7.7 Opakowanie 

▶ Produkt medyczny zgrzać pojedynczo w opakowaniu do sterylizacji. 

 
7.8 Sterylizacja 

 
Sterylizacja w sterylizatorze parowym (autoklawie) 

zgodnie z EN 13060/EN ISO 17665-1 
 

Korozja kontaktowa spowodowana wilgocią. 
Uszkodzenie produktu. 
▶ Po zakończeniu cyklu sterylizacji natychmiast wyjąć produkt ze sterylizatora 

parowego. 
 

Produkt medyczny KaVo jest odporny na temperaturę do maks. 138℃ 
(280,4°F). 
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Wskazówki 
Przestrzegać daty przydatności towaru do sterylizacji. 

 

 
Spośród podanych metod sterylizacyjnych można wybrać odpowiednią metodę 

(w zależności od posiadanego autoklawu): 

▪ Autoklawy z potrójną próżnią wstępną: 

- min. 3 minuty w 134 °C -1 °C/+4 °C (273 °F -1,6 °F/+7,4 °F) 

▪ Autoklawy grawitacyjne: 
- alternatywnie min. 10 minut w 134 °C -1 °C/+4 °C (273 °F -1,6 °F/ 

+7,4 °F) 
- min. 60 minut w 121 °C -1 °C/+4 °C (250 °F -1,6 °F/+7,4 °F) 

▶ Stosować zgodnie z instrukcją użytkowania producenta. 

 
7.9 Przechowywanie 

Przygotowane produkty należy chronić przed kurzem i przechowywać w su- 

chym, ciemnym i chłodnym pomieszczeniu w miarę możliwości wyjałowionym. 
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8 Środki pomocnicze 

Dostępny w specjalistycznych stomatologicznych punktach handlowych. 
 

Igła do strzykawki  

 

 

 

 

Nr mat. 3.003.1138 

Kaniula Power Nr mat. 3.005.0077 

Zbiornik na proszek 
 

 

Nr mat. 3.002.8136 

Wieczko gumowe (czyszczenie 
naddziąsłowe) 

 

 

Nr mat. 3.004.4708 

Wieczko gumowe (czyszczenie 
poddziąsłowe) 

 

 

Nr mat. 3.004.4709 

Wiertło do czyszczenia 
 

 Nr mat. 3.004.9870 

Igła do dysz 
 

 Nr mat. 0.573.6052 

Dysza  Nr mat. 3.004.2324 

Obudowa uchwytu długa 
 

 
Nr mat. 3.003.0520 

Obudowa uchwytu krótka 
 

 
Nr mat. 3.003.2607 

Adapter do czyszczenia 
PROPHYflex 4, wersja długa 

 

 

Nr mat. 3.004.6640 

Uchwyt do czyszczenia 
PROPHYflex 4 

 

 

Nr mat. 3.004.6658 

Adapter do czyszczenia 
PROPHYflex 4 

 

 

Nr mat. 3.004.8509 

Adapter do czyszczenia 

PROPHYflex 4 S 

 

 

Nr mat. 3.004.8523 

Zestaw periodontyczny PROPHY- 
flex 4 

Wyposażenie do poddziąsłowej 
kontroli biofilmu oraz do czysz- 
czenia implantów, koron i most- 
ków 

Nr mat. 1.011.9403 
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PROPHYflex perio tip - uzupełnie- 
nie ( 

Zestaw do uzupełniania zestawu 
periodontycznego PROPHYflex 4 
(1.011.9403) 

Nr mat. 1.011.9403 

Pierścień uszczelniający do zbior- 
nika na proszek 

 Nr mat. 3.003.0608 

Pierścień uszczelniający do tylne- 
go wejścia złączki obudowy 
uchwytu 

 Nr mat. 1.004.2776 

Pierścień uszczelniający do przed- 
niego wejścia złączki obudowy 
uchwytu oraz do kaniuli 

 Nr mat. 0.200.6084 

Proszek PROPHYflex pomarańczo- 
wy, 
Opakowanie 80 wkładów 
Proszek PROPHYflex malinowy, 
Opakowanie 80 wkładów 
Proszek PROPHYflex wiśniowy, 
Opakowanie 80 wkładów 
Proszek PROPHYflex miętowy, 
Opakowanie 80 wkładów 

 

 

Nr mat. 1.007.0014 
 

Nr mat. 1.007.0015 
 

Nr mat. 1.007.0016 
 

Nr mat. 1.007.0017 

PROPHYpearls neutralny, 
Opakowanie 80 wkładów 

 

 

Nr mat. 1.010.1826 

PROPHYpearls miętowy, 
Opakowanie 80 wkładów 
PROPHYpearls brzoskwiniowy, 
Opakowanie 80 wkładów 
PROPHYpearls pomarańczowy, 
Opakowanie 80 wkładów 
PROPHYpearls czarna porzeczka, 
Opakowanie 80 wkładów 

 

 

Nr mat. 1.010.1828 
 

Nr mat. 1.010.1829 
 

Nr mat. 1.010.1830 
 

Nr mat. 1.010.1831 

PROPHYpearls neutralny, 
4 butelki po 250 g 

 

 

Nr mat. 1.010.1798 

Proszek PROPHYflex Perio Powder 
4 butelki po 100 g 

 

 

Nr mat. 1.009.3732 
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9 Warunki gwarancji 

Dla poniższego produktu medycznego KaVo obowiązują następujące 

warunki gwarancji: 

Firma KaVo udziela klientowi końcowemu gwarancji dotyczącej bezawaryjnego 

działania, braku wad materiałowych i sprawnego działania przez okres 12 mie- 

sięcy od daty zakupu pod następującymi warunkami: 

Przy uzasadnionych reklamacjach gwarancja KaVo obejmuje bezpłatną naprawę 

lub wymianę urządzenia. Inne roszczenia, niezależnie od ich rodzaju, zwłaszcza 

dotyczące naprawienia szkód, nie będą uwzględniane. Dotyczy to również przy- 

padków opóźnienia i poważnych zaniedbań lub zamiarów, o ile nie stoi to w 

sprzeczności z przepisami prawa. 

Firma KaVo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i ich skutki, powstałe 

w wyniku naturalnego zużycia, nieprawidłowej obsługi, nieprawidłowego czysz- 

czenia lub konserwacji, nieprzestrzegania przepisów obsługi lub przyłączenia, 

zakamienienia lub korozji, zanieczyszczeń z instalacji doprowadzających powie- 

trze lub wodę, czy działania czynników chemicznych lub elektrycznych, które są 

nietypowe lub niedozwolone w świetle instrukcji obsługi KaVo lub innych in- 

strukcji producenta. Odpowiedzialność gwarancyjna nie obejmuje lamp, świa- 

tłowodów szklanych i włókien światłowodowych, elementów szklanych, części 

gumowych oraz trwałości kolorów tworzyw sztucznych. 

Wyłączenie odpowiedzialności następuje również wtedy, gdy powstałe uszko- 

dzenia i ich skutki wynikają ze zmian w produkcie, dokonanych przez klienta lub 

osoby trzecie nieupoważnione przez KaVo. 

Roszczenia gwarancyjne będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy do produktu 

dołączony zostanie dowód zakupu w postaci kopii faktury lub dokumentu dosta- 

wy. Z dokumentów tych powinno być możliwe odczytanie daty zakupu, typu 

urządzenia oraz numeru seryjnego. 
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