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Návod k pouÏití

âesky

Lékafiské vybavení vyrobené ve ·v˘carsku pod
Bien-Air Dental SA.

Typ
Bora L, Bora LK, Bora, Boralina
Ruãní díl typu turbína. Napájení svazkem prostfiednictvím
specifické pfiípojky.
Popis Bora L, Bora LK, Bora
UtaÏení pomocí tlaãítka se systémem proti pfiehfiátí, ke-
ramick˘m kuliãkov˘m loÏiskem, 3 chlazení. Dvojitá
sklenûná tyã pro Bora L a LK.
Popis Boralina
UtaÏení tlaãítkem, kuliãkové loÏisko, 1 chlazení.

Pfiedpokládané pouÏití

Pfiedpokládané pouÏití: v zubních laboratofiích pro úkony
renovace. Ve‰keré pouÏívání neodpovídající pfiedepsa-
nému zpÛsobu pouÏití pfiístroje je zakázáno a mÛÏe b˘t
nebezpeãné.

Technické údaje

Klasifikace
Tfiída IIa podle Evropské normy 93/42/EC t˘kající se lé-
kafiského vybavení.

Pfiipojení
Bora L, Bora a Boralina se pfiipojují k rychlopfiípojce a
otoãnému dílu Unifix, se 3 nebo 4 trny. Bora LK na
pfiípojku se 4 trny MULTIflex® KaVo®, obr. 1.

Informace
Technické specifikace, ilustrace a rozmûry obsaÏené v
tûchto instrukcích mají pouze orientaãní charakter. Ne-
mohou b˘t pfiedmûtem Ïádné reklamace. V˘robce si
vyhrazuje právo provádût technická vylep‰ení svého vy-
bavení, aniÏ by tyto instrukce mûnil. Pro ve‰keré
doplÀkové informace kontaktujte prosím spoleãnost
Bien-Air Dental SA na adrese uvedené na druhé stranû.

PouÏití

Potfiebn˘ tlak vzduchu
Upravte tlak vzduchu na 2,5 aÏ 2,7 bar pfii pouÏití s Bora
L, Bora a Boralina a na 2,8 aÏ 3,4 bar pfii pouÏití s Bora
LK, pomocí kontrolního manometru Bien-Air Dental
umístûného mezi svazkem a pfiípojkou, obr. 1.

DÛleÏité
Pfiístroj nesmí b˘t spu‰tûn, kdyÏ není ve svorce vloÏen
Ïádn˘ nástroj. Pro zamezení pfiehfiátí tlaãítka, které by
mohlo mít za následek popáleniny, nesmí b˘t tlaãítko
stlaãeno nechtûnû bûhem rotace nástroje. Mûkké tkánû
(jazyk, tváfie, rty atd.) musí b˘t chránûny roztaÏením po-
mocí roztahováku nebo zubafiského zrcátka.

Bezpeãnost
V souladu s normou IEC 60601-1 (V‰eobecná bezpeã-
nost pro elektrické lékafiské vybavení) musí b˘t tento
pfiístroj vyhodnocen jako nástroj tfiídy II a typu BF. Od-
povídající terminologie je popsána v oddílech 2.1.7 &
2.2.5 téhoÏ dokumentu.
V souladu s normou IEC 60601-1 musí b˘t splnûny ná-
sledující podmínky:
• „Ochrana proti zásahu elektrick˘m proudem“.
• „Svodov˘ proud“.
• „Ochrana proti extrémním teplotním podmínkám a ji-

nému nebezpeãí“

Frézka
Tyãinka o prÛmûru 1,60 mm, typ 3 podle ISO 1797; Bora
L / Bora LK / Bora: maximální délka 25 mm, kód 4-6
podle ISO 6360-1; Boralina: maximální délka 21 mm,
kód 4-5 podle ISO 6360-1.

V˘mûna frézky
Stlaãení tlaãítka:
Provádí se souãasn˘m stlaãením tlaãítka obr. 2 a tahem
frézky. Pro nasazení nové frézky stisknûte tlaãítko a
vloÏte novou frézku nadoraz.

Bezpeãnost
Zkontrolujte, zda nástroj zachovává polohu pfii tahu
rukou. Pfii kontrole a pouÏívání nástroje vÏdy mûjte ruka-
vice a vhodné ochranné pomÛcky.

V˘mûna Ïárovky
Îárovka je uloÏena v rukojeti turbínky. Pfii provádûní
v˘mûny pouÏijte gumové rukavice.
• Odpojte turbínku od rychlospojky.
• Od‰roubujte zadní ãást turbínky obr. 3.
• VymûÀte Ïárovku obr. 4.

V˘mûna antiretrakãního ventilku
Vymûniteln˘ antiretrakãní ventilek, sterilizovateln˘,
umístûn˘ ve vedení vody.
• Odpojte turbínku od rychlospojky.
• Od‰roubujte zadní ãást turbínky obr. 3.
• Sejmûte díl pomocí tyãinky ø1,60 mm dodané spolu

s nástrojem nebo pomocí podobného nástroje obr. 5.

V˘mûna tûsnûní
• Odpojte turbínku od rychlospojky.
• Od‰roubujte zadní ãást turbínky obr. 3.
• VymûÀte o-krouÏky obr. 6.

ÚdrÏba

Vyãistûte, promaÏte a sterilizujte nástroj vÏdy pfied
pouÏitím na dal‰ím pacientovi.
Pro údrÏbu a v˘mûnu pouÏívejte pouze originální v˘robky
a náhradní díly Bien-Air Dental. PouÏití jin˘ch neÏ origi-
nálních prostfiedkÛ a dílÛ mÛÏe vést k neplatnosti záruky.

Sterilizovat lze: pouze turbínu, ne pfiípojky Unifix nebo
MULTIflex®.

Tento nástroj se dodává „nesterilní“. Pfied jeho pouÏitím
postupujte dle pokynÛ uveden˘ch v tomto oddíle.

Zkontrolujte ãistotu sterilizátoru a pouÏité vody. Po kaÏdé
sterilizaci okamÏitû nástroj vyjmûte ze sterilizaãního pfiíst-
roje, ãímÏ sníÏíte riziko koroze.

Servis
Souãásti nikdy nedemontujte. Pro v‰echny revizní pro-
hlídky a opravy vám doporuãujeme obrátit se na svého
obvyklého dodavatele nebo pfiímo na spoleãnost Bien-
Air Dental. Spoleãnost Bien-Air Dental vyz˘vá uÏivatele,
aby si nechali zkontrolovat nebo provést revizi dynamic-
k˘ch komponentÛ nejménû jednou roãnû.

âi‰tûní

PouÏívejte ãisticí prostfiedek Spraynet, obr. 7. Sprejem
postfiíkejte vnûj‰í a vnitfiní ãást, aby do‰lo k odstranûní
zbytkov˘ch ãástic a k fiádnému oãi‰tûní v‰ech povrchÛ.

Dezinfekce

Dezinfikujte ãist˘m hadfiíkem namoãen˘m v odpovídají-
cím prostfiedku. Nedoporuãujeme pouÏívat: dezinfekci s
obsahem acetonu a chloru ani javelského louhu.

Pfiístroj nikdy neponofiujte do dezinfekãních roztokÛ.

Nevkládejte do ultrazvukové láznû.

Pfied sterilizací
OdstraÀte reziduální ãástice a pfiístroj peãlivû oãistûte.
Pfiístroj promaÏte.

Promazání

Mazání pomocí pfiípravkÛ Bien-Air Dental obr. 8
Mazací gelová kapalina nebo lékafisk˘ olej Lubrimed.
Mazání provádûjte jedním nebo druh˘m pfiípravkem (ne-
míchejte je) pfied kaÏdou sterilizací nebo nejménû 2krát
dennû.

Pomocí spreje Lubridluid:
• Pfied mazáním sejmûte nástroj ze svorky.
• Nástroj odloÏte na hadfiík pro odstranûní drobn˘ch

úlomkÛ a cizorod˘ch tûles vyvrÏen˘ch proudem roz-
pra‰ovaãe.

• Sejmûte ochrann˘ uzávûr a koncovku rozpra‰ovaãe
vloÏte do zadní ãásti dfiíku nástroje.

• Sprej rozpra‰ujte po dobu 1 vtefiiny.

nebo
Pomocí lékafiského oleje Lubrimed a jeho maznice
• První pouÏití: Sejmûte uzávûr a otáãejte zadní vroub-

kovanou ãástí, dokud se na konci aplikátoru neobjeví
olej. Po pouÏití odstraÀte pfiípadn˘ pfiebytek oleje
a nasaìte zpût uzávûr.

• Sejmûte frézu a vloÏte aplikátor maznice aÏ na doraz.
Potfiebná dávka odpovídá 1/2 otáãky zadní vroubko-
vané ãásti. PouÏijte znaãky.

Sterilizace

DÛleÏité
Kvalita sterilizace znaãnû závisí na ãistotû nás-
troje.
Sterilizujte pouze dokonale ãisté nástroje.

Sterilizujte pouze postupem uveden˘m dále v textu.

Postup:
S vodní parou s frakãním pfiedvakuováním nebo s cyklem
tfiídy B podle EN13060. Postup splÀuje poÏadavky normy
ISO 17664. Nominální teplota: 134 °C. Doba: 3 nebo 18
minut, dle platn˘ch státních pfiedpisÛ.

Vyãistûní chladicích otvorÛ obr. 9
âisticí drátek.
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Bien-Air Dental SA
Länggasse 60
Case postale
2500 Bienne 6, Switzerland
Tel. +41 (0)32 344 64 64
Fax +41 (0)32 344 64 91
office@bienair.com

Bien-Air
Deutschland GmbH
Jechtinger Strasse 11
79111 Freiburg, Deutschland
Tel. +49 (0)761 45 57 40
Fax +49 (0)761 47 47 28
ba-d@bienair.com

Bien-Air España, SA
Entença, 169 Bajos
08029 Barcelona, España
Tel. +34 934 25 30 40
Fax +34 934 23 98 60
ba-e@bienair.com

Bien-Air USA, Inc.
Medical Technologies
5 Corporate Park
Suite 160
Irvine, CA 92606 USA
Phone 1-800-433-BIEN
Phone 949-477-6050
Fax 949-477-6051
ba-usa@bienair.com

Bien-Air France Sàrl
55-57, avenue Jean Lolive
93508 Pantin Cedex, France
Tel. +33 (0)1 41 83 60 70
Fax +33 (0)1 48 96 07 40
ba-f@bienair.com

Bien-Air Italia s.r.l.
Via Vaina 3
20122 Milano, Italia
Tel. +39 (02) 58 32 12 51/52/54
Fax +39 (02) 58 32 12 53
ba-i@bienair.com

Bien-Air UK Ltd
Arundel House Unit 1 - Ground Floor
Amberley Court, Whitworth Road
Crawley, West Sussex,
RH11 7XL, England
Telephone +44 (0)1293 550200
Fax: +44 (0)1293 520481
ba-uk@bienair.com

Bien-Air Asia Ltd.
Nishi-Ikebukuro
Daiichi-Seimei Bldg. 10F
2-40-12 Ikebukuro, Toshimaku
Tokyo, 171-0014, Japan

Tel. +81 (3) 5954-7661
Fax +81 (3) 5954-7660
ba-asia@bienair.com

Beijing Bien-Air
Medical Instrument
Technology Service Co. Ltd.
Room 907, The Exchange Beijing,
No 118 Jian Guo Lu Yi,
Chao Yang District,

Beijing 100022, China

Tel. +86 10 6567 0651
Fax +86 10 6567 8047
ba-beijing@bienair.com

This product may be covered by one or more of the following patents:
EP Europe: 745358 / 688539 / 948294 / 1145688 / 1563800 / 1563801 / 1675523 / 1753360 DE Germany: 29616023.7
DK Denmark: 9600315 FR France: 2722972 CH Switzerland: 693922 CN China: 100528099 / 100522100 / 100522099 /
100553584 JP Japan: 3892485 / 4298933 / 7000419 US United-States: 5453008 / 6033220 / 6319003 / 7214060 / 7448870
RU Russia: 2361540 / 2361541 / 2372046

REF 1600382-001 TUR BORA L / REF 1600381-001 TUR BORA / REF 1600373-001 TUR BORALINA /
REF 1600155-001 TUR BORA LK

REF Legenda

1600382-001 Turbína Bora L s osvûtlením pro
pfiípojku Unifix

1600381-001 Turbína Bora pro pfiípojku Unifix
1600373-001 Turbína Boralina pro pfiípojku Unifix
1600155-001 Turbína Bora LK s osvûtlením pro

pfiípojku MULTIflex® KaVo®

1600616-001 Turbína Bora L Golden Line
1700189-001 Sada turbíny Bora L s osvûtlením

a elektrifikovanou pfiípojkou Unifix
se 4 trny

1700187-001 Souprava nesvûtelné turbínky Bora,
3pinovou rychlospojku Unifix

1700188-001 Souprava nesvûtelné turbínky Bora,
4pinovou rychlospojku Unifix

1700200-001 Souprava turbínky Boralina
a 3pinové Unifix

1700201-001 Souprava turbínky Boralina
a 4pinové Unifix

1500227-010 Antiretrakãní ventilek
1300423-010 O-krouÏek chlazení
1300368-010 O-krouÏek drive
1600081-001 Rychlospojka Unifix se 3 piny
1600082-001 Rychlospojka Unifix se 4 piny

s kohoutkem
1600363-001 Rychlospojka Unifix se 4 piny pro

svûtelné nástroje
1600242-001 Manometr pro 3pinové pfiipojení
1600243-001 Manometr pro 4pinové pfiipojení
1500000-005 Sada 5 Ïárovek pro turbínky
1600037-006 Lékafiské mazivo Lubrimed,

sada 6 náplní
1000003-001 Mazací zafiízení Lubrimed
1000001-010 âisticí drátek, sada 10 dílÛ
1600036-006 Spraynet, ãisticí sprej 500 ml,

balení po 6 ks
1600064-006 Lubrifluid, lubrifikaãní sprej 500 ml,

balení po 6 ks

„Nástroj“„Nástroj“ v tomto návodu odpovídá v˘robk po-
psanému v odstavci „Typ“. Napfiíklad turbínka, kolénkov˘
nástavec, ruãní díl, motor, kabelov˘ svazek, elektronika,
rychlospojky, stanice atd.

Seznam produktÛ zaregistrovan˘ch Bien-Air
Dental SA pod ochrannou známkou ®:

Aquilon®

Bora®
Boralina®

ChiroPro®
Diamline®

Eolia®
Gyro®
Gyrolina®
Isolite®
Lubrifluid®

Lubrimed®
MX®

PowerCare®
Prestilina®

Spraynet®

V˘robce.

Pozor.

Sterilizovat pfii specifikované teplotû.

Souãást balení

Volitelné pfiíslu‰enství

REF 1600081 1600082 1600363 1000001 1000003 1500000
Bora L 1600382-001 – – – X X X

1700189-001 – – X X X X
Bora 1600381-001 – – – X X –

1700187-001 X – – X X –
1700188-001 – X – X X –

Boralina 1600373-001 – – – X X –
1700200-001 X – – X X –
1700201-001 – X – X X –

Bora LK 1600155-001 – – – X X –

REF 1500227-010

REF 1300423-010REF 1300368-010

REF 1600081-001 REF 1600082-001 REF 1600363-001REF 1600243-001 REF 1600242-001

REF 1500000-005 REF 1600037-006

REF 1000001-010

REF 1000003-001 REF 1600064-006

6x

5x

10x

10x

10x 10x

REF 1600036-006

6x

4pinovou 3pinovou

Strojovû omyvatelné.

Podmínky pouÏití
Okolní teplota v rozmezí -40 °C a 70 °C, relativní vlhkost
mezi 10 % a 100 %, atmosférick˘ tlak mezi 50 kPa
a 106 kPa.

Dal‰í opatfiení pro pouÏití

Nástroj musí b˘t pouÏíván oprávnûnou osobou
a souãasnû musí b˘t dodrÏeny platné právní pfiedpisy
t˘kající se bezpeãnosti práce, hygienick˘ch opatfiení a
prevence pracovních nehod, vãetnû tûchto servisních in-
strukcí. Na základû tûchto pokynÛ je povinností uÏivatele:
• pouÏívat pouze pracovní materiál v perfektním a pro-

vozním stavu. V pfiípadû nesprávné funkce, pfiíli‰n˘ch
vibrací, nezvyklého zahfiívání nebo jin˘ch znakÛ pou-
kazujících na ‰patnou funkci pfiístroje musí b˘t práce
s ním okamÏitû pfieru‰ena. V tomto pfiípadû se obraÈte
na servisní stfiedisko autorizované spoleãností Bien-
Air Dental.

• dbát na to, aby byl pfiístroj pouÏíván pouze pro úãely,
ke kter˘m je urãen, dbát na vlastní ochranu i na och-
ranu pacientÛ a tfietích osob a zamezit kontaminaci
prostfiednictvím tohoto produktu.

Nástroj umístûte na vhodn˘ drÏák, abyste zamezili riziku
poranûní a infekce.

Doporuãení
Pro zaruãení dlouhé Ïivotnosti nástroje je nutné
pouÏívat such˘ a vyãi‰tûn˘ stlaãen˘ vzduch.
UdrÏujte kvalitu vzduchu a vody pravidelnou
údrÏbou kompresoru a filtraãních systémÛ. PouÏití
vápenité a nefiltrované vody vede k pfiedãasnému
ucpání hadiãek, rychlospojky a chladicího difuzéru.

Pokud nebyl pfiístroj del‰í dobu pouÏíván, musí b˘t
vyãi‰tûn a o‰etfien dle zde popsan˘ch instrukcí.

DodrÏujte pokyny v˘robce pro pouÏití. Nikdy nepouÏívejte
pfiístroj, jehoÏ tyãinka neodpovídá poÏadavkÛm. Mohlo
by dojít k jejímu uvolnûní bûhem zákroku, coÏ by mohlo
mít za následek poranûní vás, pacienta nebo tfietích osob.
Pfiístroj je urãen pouze k lékafiskému o‰etfiení. Jakékoli
jeho pouÏití, jiné neÏ k tomuto úãelu, není povoleno
a mÛÏe b˘t nebezpeãné. Tento lékafisk˘ pfiístroj vyhovuje
platn˘m normám.

Pfiístroj není homologován pro pouÏívání v místech ob-
sahujících explozivní atmosférické sloÏky (anestetické
plyny).

Tento nástroj nesmí b˘t pouÏíván v pfiípadû otevfien˘ch
ran, zranûn˘ch mûkk˘ch tkání nebo ãerstvû proveden˘ch
extrakcí. Odvádûn˘ vzduch by totiÏ mohl do ran vehnat
infekãní látky a zpÛsobit infekce a riziko embolie.

Záruka

Záruãní podmínky
Bien-Air Dental poskytuje uÏivateli záruku vztahující se
na v‰echny funkãní poruchy, vady materiálu a v˘robní zá-
vady. Délka trvání záruky pro tento pfiístroj je 12 mûsícÛ,
poãínaje datem fakturace. Bien-Air Dental také nabízí
záruku 24 mûsícÛ na vodiãe svûtla ve sklenûné tyãi.

V pfiípadû oprávnûné reklamace provede spoleãnost
Bien-Air Dental nebo její autorizovan˘ zástupce zdarma
opravu nebo v˘mûnu pfiístroje. Ostatní reklamace v‰eho
druhu, zvlá‰tû ve formû poÏadavku na od‰kodnûní, budou
zamítnuty.

Bien-Air Dental nenese zodpovûdnost za ‰kody, poranûní
a jejich následky, vypl˘vající:
• z nadmûrného pouÏití.
• z nevhodného pouÏití.
• z nedodrÏení instrukcí t˘kajících se pouÏití, montáÏe

a údrÏby.
• z nezvykl˘ch chemick˘ch, elektrick˘ch nebo elektro-

lytick˘ch vlivÛ.
• ze ‰patného zapojení pfiívodu vzduchu, vody nebo

elektfiiny.

Záruka se nevztahuje na svûtlovody typu pruÏné „optické
vlákno“ ani na díly ze syntetick˘ch materiálÛ.

Záruka pozb˘vá platnost, pokud ‰kody a jejich následky
vypl˘vají z nevhodn˘ch úkonÛ nebo z úprav pfiístroje pro-
vádûn˘ch servisními pracovníky, ktefií nejsou autorizo-
vaní firmou Bien-Air Dental.

Îádosti o záruãní plnûní budou brány v potaz aÏ po pfied-
loÏení v˘robku a kopie faktury nebo dodacího listu. Musí
v nich b˘t jasnû uvedeno datum nákupu, referenãní ãíslo
v˘robku a jeho sériové ãíslo.

Symboly

Pohyb aÏ na doraz ve vyznaãeném
smûru.

Pohyb ve vyznaãeném smûru.

PouÏívejte gumové rukavice.

Svûtlo.

Pfiipojení 3 piny.

Pfiipojení 4 piny.

Elektrifikovaná pfiípojka se 4 piny.

0120

Oznaãení konformity CE s ãíslem
povûfieného orgánu nebo organizace.


