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CZ Instrukce pro použití

1 Symboly
1.1 Popis používaných symbolů

Symb Popis Symb Popis

Výrobce. Objednací číslo.

Označení EU plus číslo CE s číslem 
pověřené instituce.

Sériové číslo.

POZOR! 
Elektrický nebo elektronický mate-
riál určený k recyklaci.

Prostudujte si doprovodné doku-
menty.

Materiály určené k recyklaci.

Osvětlení. Používejte gumové rukavice.

Lze sterilizovat v autoklávu do stano-
vené teploty.

Přístrojové mytí povoleno.

Pohyby v uvedeném směru.
Jakmile ucítíte první mechanický 
odpor, utáhněte na doraz ve vyznače-
ném směru.

Pohyby na doraz v uvedeném směru. Pohyb tam a zpět.

REF
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2 Identifikace pří-
stroje a stanovené 
použití
2.1 Označení
Tyto lékařské nástroje byly zcela vyrobeny
ve Švýcarsku společností 
Bien-Air Dental SA.

Typ
Kolénkové násadce (CA), upínání
pomocí tlačítka, 3 chlazení (4 smíšená
chlazení u modelové řady EVO.15)
s osvětlením nebo bez něj.

Klasifikace
Třída IIa podle evropské normy 
93/42/CEE týkající se lékařského vyba-
vení. Toto lékařské vybavení splňuje
předpisy platné legislativy.

2.2 Předpokládané použití
P ro du k t  u r č e n ý  v ý h ra dn ě
k profesionálnímu použití. 

Použití v zubním lékařství:
•  CA 1:1,  CA 10:1 a EVO.15 1:1: pro

profylaktické, léčebné nebo endodon-
tické zákroky.

• CA 1:5 a EVO.15 1:5: pro všeobecné
a léčebné zubařské zákroky.

 POZOR
Veškeré používání neodpovídající pře-
depsanému způsobu použití přístroje je
zakázáno a může být nebezpečné.

 POZOR
Tento nástroj nesmí být používán v případě
otevřených ran, zraněných měkkých tkání
nebo čerstvě provedených extrakcí. Odvá-
děný vzduch by totiž mohl do ran vehnat
infekční látky a způsobit infekce a riziko
embolie. 
3
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3 Opatření pro 
použití
Toto lékařské vybavení musí být používáno
kompetentní osobou a bezpodmínečně
s dodržením platných právních předpisů
týkajících se bezpečnosti práce, hygienic-
kých opatření a prevence nehod, včetně
dodržování těchto instrukcí pro používání. 

Co se týče tohoto vybavení, je uživatel
povinen používat pouze nástroje
v perfektním a funkčním stavu. 

V případě nesprávné funkce, nadměr-
ných vibrací, nezvyklého zahřívání nebo
jiných znaků poukazujících na špatnou
funkci přístroje musí být práce s ním
okamžitě přerušena. 

V tomto případě se obraťte na autorizo-
vaný servis Bien-Air Dental SA.

 POZOR
Nástroj umístěte do adekvátního držáku
tak, aby nevznikalo riziko zranění
a infekcí.

  POZOR
Zdravotnický personál, zacházející
s kontaminovanými nebo potenciálně
kontaminovanými lékařskými nástroji,
musí dodržovat všeobecně platné
pokyny, obzvlášť co se týče nošení pro-
středků osobní ochrany ?(rukavice,
brýle apod.). Se špičatými nebo řeznými
nástroji je nutno manipulovat s krajní
opatrností.

 POZOR
Přebytky prostředků pro údržbu
(mazivo, čisticí a dezinfekční přípravky)
původem z kolénkového násadce
mohou proniknout do elektromotoru
s kartáčky a narušit jeho funkci. 
Povinně dodržujte podmínky údržby pro
každý výrobek. 
Elektromotor s kartáčky nepromazá-
vejte.

 POZOR
Pro zaručení dlouhé životnosti nástroje
je nutné používat suchý a vyčištěný
stlačený vzduch. 
Udržujte kvalitu vzduchu a vody pravi-
delnou údržbou kompresoru
a filtračních systémů.

Poznámka :Použití vápenité a nefiltrované
vody vede k předčasnému ucpání hadiček,
rychlospojky a chladicích difuzérů.

Poznámka :Technické specifikace, ilust-
race a rozměry obsažené v těchto
instrukcích mají pouze orientační charak-
ter. Nemohou být předmětem žádné
reklamace. Pro veškeré další informace
laskavě kontaktujte Bien-Air Dental SA na
adrese uvedené na zadní straně obalu.
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4 Popis
4.1 Celkový pohled
OBR. 1

(1) Vystředění mikromotoru 
(2) Výstupy osvětlení
(3) Fréza (není součástí dodávky)
(4) Označení poměru převodu
(5) Tlačítko

4.2 Technické údaje
Přenos pohybu 1:1 1:5 10:1

Typ připojení Podle ISO 3964 a verze Micro-Series.

Přenos pohybu
Přímý převod, modré 
označení

Pětinásobný pře-
vod, červené ozna-
čení

Desetinásobná 
redukce, zelené 
označení

Unášivá rychlost Max. 40 000 ot/min Max. 40 000 ot/min Max. 40 000 ot/min

Rychlost otáčení Max. 40 000 ot/min Max. 200 000 ot/min Max. 4 000 ot/min

Hmotnost

87 g (1:1 L)
86 g (1:1)
79 g (1:1 L Micro-
Series)
84 g (EVO.15 1:1L)
76 g (EVO.15 1:1L 
Micro-Series)

90 g (1:5 L)
89 g (1:5)
82 g (1:5 L Micro-
Series)
88 g (EVO.15 1:5L)
80 g (EVO.15 1:5 L 
Micro-Series)

86 g (10:1 L)
85 g (10:1)

Délka 97 mm  (88 mm u verze Micro-Series)

Spotřeba vzduchu 8–10 Nl/min 8–10 Nl/min 8–10 Nl/min
5
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Frézka 

OBR. 2
• Tyčinka o průměru 2,35 mm, typ 1

podle ISO 1797-1, maximální délka
21 mm, kód 4 podle ISO 6360-1, pro
modelovou řadu 1:1 a 10:1.

• Tyčinka o průměru 1,60 mm, typ 3
podle ISO 1797-1, maximální délka
22 mm, kód 4/5 podle ISO 6360-1,
pro modelovou řadu 1:5.

 POZOR
Dodržujte pokyny pro použití, v souladu
s instrukcemi výrobce přístrojů. Nikdy
nepoužívejte přístroj, jehož tyčinka
neodpovídá požadavkům. Mohlo by dojít
k jejímu uvolnění během zákroku, což by
mohlo mít za následek poranění vás,
pacienta nebo třetích osob.

5  Montáž 
a zákrok
5.1 Výměna frézky
OBR. 3
Stisknutí tlačítka.
1. Stiskněte tlačítko a současně potáh-
něte za frézu.
2. Stiskněte tlačítko, vložte novou frézu
až na doraz a povolte tlačítko.

3. Zkontrolujte utažení mírným tlakem/
tahem za frézu.

 POZOR
Vždy zkontrolujte, zda je fréza na svém
místě a zda se volně otáčí. V opačném pří-
padě kontaktujte svého obvyklého dodava-
tele vybavení Bien-Air Dental SA, aby
provedl opravu.

5.2 Zákrok
 POZOR
Zařízení nesmí být spouštěno, není-li vlo-
žena fréza. 
Pro zamezení přehřátí tlačítka, které by
mohlo způsobit popáleniny, nesmí být
tlačítko během rotace nástroje
nechtěně stisknuto. Měkké tkáně (jazyk,
tváře, rty atd.) musí být chráněny rozta-
žením pomocí roztahováku nebo zubař-
ského zrcátka.

 POZOR
Na rotující mikromotor nikdy nenasa-
zujte žádné vybavení.

 POZOR
Vždy zkontrolujte, zda výstupy chladi-
cího systému nejsou ucpány.
OBR. 2 OBR. 3

min. 12 mm

max. 21 mm

ø
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Code 4-5 / ISO 6360-1
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Code 4 / ISO 6360-1
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6 Opravy 
a servis
6.1 Údržba
Vyčistěte, promažte a sterilizujte
nástroj vždy před použitím na dalším
pacientovi.

 POZOR
Tento nástroj se dodává nesterilní. 

6.1.1 Instrukce pro údržbu 
• Před prvním použitím a OKAMŽITĚ po

každém dalším použití přístroj vyčis-
těte, dezinfikujte a promažte, poté jej
sterilizujte. Dodržováním tohoto
postupu se odstraní zbytky krve, slin
nebo solného roztoku a zabrání se
zablokování pohonného systému.

• Do mycího a dezinfekčního autoklávu
lze vkládat pouze nástroje označené

piktogramem .    
• Neponořujte do ultrazvukové lázně.
• Pro údržbu a výměnu součástí použí-

vejte pouze originální přípravky
a náhradní díly značky Bien-Air Dental
nebo doporučené společností Bien-Air
Dental SA. Použití jiných výrobků nebo
náhradních dílů může způsobit závady
funkčnosti a/nebo zrušení záruky.

Systém upínání frézy 
(řezný nástroj)
Čištění/dezinfekci/sterilizaci prová-
dějte bez frézy v upínacím systému.

6.1.2 Vhodné přípravky pro údržbu

Automatické vyčištění a dezinfekce:
• Enzymatický nebo mírně alkalický

detergent předepsaný pro čištění zub-
ních nebo chirurgických nástrojů
v mycím a dezinfekčním autoklávu 
(pH 6–9,5).

Ruční čištění/dezinfekce
• Spraynet.
• Detergent nebo dezinfekční deter-

gent (pH 6–9,5) předepsaný pro čiš-
tění a dezinfekci zubních nebo
chirurgických nástrojů. Enzymatický
povrchově aktivní detergent / kvar-
térní amonium.

 POZOR
• Nepoužívejte detergent korozivní

nebo obsahující chlor, aceton, alde-
hydy nebo javelský louh.

• Neponořujte do fyziologického roz-
toku (NaCl).

• Zkontrolujte čistotu sterilizátoru
a použité vody. Po každé sterilizaci
okamžitě nástroj vyjměte ze sterili-
začního přístroje, čímž snížíte riziko
koroze.
7
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6.2 Předběžné čištění 
Příprava

OBR. 4

1. Odpojte nástroj od držáku, sejměte
frézu (OBR. 3, krok 1.).

 POZOR
V případě silného zanesení vyčistěte
vnější část zařízení pomocí dezinfekč-
ních vlhčených ubrousků.
2. Chladicí kanálky uvolněte pomocí
čisticího drátku Bien-Air Dental SA.
3. Proveďte ruční předběžné čistění 
(viz 6.2.1, strana 8) nebo předběžné čiš-
tění v lázni (viz 6.2.2, strana 8).

6.2.1 Předběžné ruční čištění

OBR. 5
1. Odpojte nástroj od držáku a sejměte
frézu.
2. Po dobu 1 sekundy vystříkejte vnější
i vnitřní část nástroje pomocí přípravku
Spraynet. Povrchy pečlivě očistěte jem-
ným hadříkem. Rovněž můžete použít
dezinfekční ubrousky.
3. Případné zbytky kapaliny nechte
odkapat a vnější část osušte savým
ubrouskem nebo přímo přikročte ke
kroku čištění/dezinfekce 
(viz 6.3, strana 9).

6.2.2 Předběžné vyčištění v lázni

  POZOR
Po předběžném vyčištění v lázni musí
následovat automatické vyčištění
a dezinfekce.
1. Zcela ponořte nástroj do čisticí lázně
obsahující vhodný detergent, přičemž
postupujte podle instrukcí výrobce (délka
ponoření, koncentrace, teplota, obnova
atd.).
2. Vnitřní a vnější části nástroje propla-
chujte destilovanou vodou (< 38 °C) po
dobu 30 sekund.
3. Nechte odkapat a osušte vnější části
sacími ubrousky nebo přímo přikročte
k fázi automatického čištění/dezinfekce
(viz 6.3.2, strana 9).
OBR. 4 OBR. 5

 EVO.15

CA 1:1, 1:5, 10:1

1 2

3
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6.3 Čištění/dezinfekce
6.3.1 Ruční čištění/dezinfekce
1. Dejte nástroj odmočit do nádržky
s vhodným detergentem a měkkým,
čistým a vydezinfikovaným kartáčkem
očistěte povrch nástroje. Postupujte při
tom podle pokynů výrobce detergentu
(doba, koncentrace, teplota, výměna
apod.).
2. Vnitřní a vnější části nástroje propla-
chujte destilovanou vodou (< 38 °C) po
dobu 30 sekund.
OBR. 6
3. Vnitřek nástroje vystříkejte příprav-
kem Spraynet, abyste okamžitě vypudili
vodu z oplachování a zamezili poško-
zení a zablokování vnitřních dílů. Vnější
povrch osušte sacími ubrousky.

6.3.2 Automatické vyčištění 
a dezinfekce

 POZOR

Pouze pro nástroje s vyrytým . 

Mycí a dezinfekční autokláv
Proveďte automatické čištění/dezin-
fekci v dezinfekčním a mycím autoklávu
splňujícím podmínky normy ISO 15883-
1 a schváleným (např. Miele G 7781 /
G 7881 nebo Steris Hamo LM-25).

Detergent a mycí cyklus 
Použijte enzymatický nebo mírně alka-
lický detergent předepsaný pro čištění
zubních nebo chirurgických nástrojů
v mycím a dezinfekčním autoklávu 
(pH 6–9,5) (např.: neodisher® medic-
lean).
Zvolte mycí cyklus doporučený pro
nástroje a slučitelný s údaji výrobce
detergentu (např.: VARIO-TD)

 POZOR
Nikdy nástroje neochlazujte oplachová-
ním.
OBR. 6
9
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6.4 Promazání
6.4.1 Kontrola čistoty
Vizuálně zkontrolujte čistotu nástroje.
V případě potřeby čištění zopakujte
a použijte měkký kartáček.

6.4.2 Naolejování 
Před každou sterilizací nebo nejméně
2krát denně přístroj promažte. Použí-
vejte výhradně sprej Lubrifluid.

OBR. 7

1. Sejměte frézu z nástroje a nástroj
vložte do hadříku, abyste odstranili
nadbytek maziva.
2. Vyberte vhodnou koncovku a sejměte
ochrannou čepičku.
3. Koncovku spreje vložte do zadní části
držáku nástroje.
4. Spusťte sprej na 1 sekundu
a očistěte přebytek oleje na vnější části.

6.5 Sterilizace
 POZOR
Kvalita sterilizace značně závisí na čis-
totě nástroje. Sterilizujte pouze dokonale
čisté nástroje.

 POZOR
Sterilizujte pouze postupem uvedeným
dále v textu.

Postup 
Nástroj a jeho příslušenství uzavřete
v dostatečně velkých sterilizačních sáč-
cích, které nesmí být napnuté a musí
vyhovovat platným normám (např.:
EN 868-5). Sterilizaci vodní párou prová-
dějte s cyklem třídy B podle EN 13060 /
ISO 17665-1.

Poznámka : Všechny kolénkové násadce
Bien-Air Dental SA lze sterilizovat
v autoklávu při teplotě až 135 °C. Doba: 3
nebo 18 minut, podle platných státních
předpisů.

OBR. 8
Po čištění, dezinfekci a sterilizaci
nástroje a před jeho použitím jej nechte
běžet na mírnou rychlost s frézou
v upínacím zařízení (OBR. 3, krok 2.) po
dobu 10 až 15 sekund, aby se rozmístilo
mazivo a odstranil jeho přebytek.

6.6 Servis
Součásti nikdy nedemontujte. Pro veškeré
revizní prohlídky nebo opravy vám doporu-
čujeme obracet se na vašeho obvyklého
dodavatele nebo přímo na společnost Bien-
Air Dental SA. 

Poznámka :Bien-Air Dental SA apeluje na
uživatele, aby nechávali pravidelně zkontro-
lovat nebo provést revizi svých dynamických
nástrojů.
OBR. 7 OBR. 8

1

2

3 4
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7 Balení 
a likvidace
7.1 Podmínky pro přepravu 
a skladování
Okolní teplota v rozmezí –40 °C až
70 °C, relativní vlhkost mezi 10 %
a 100 %, atmosférický tlak mezi 50 kPa
a 106 kPa.
7.1.1 Obal
Nástroj zabalte do obalu schváleného
pro sterilizaci vodní parou.

 POZOR
Při delším nepoužívání uložte nástroj
na suché místo. Před dalším použitím
přístroj vyčistěte, promažte
a sterilizujte.

7.2 Likvidace

Likvidace a/nebo recyklace tohoto
materiálu musí být prováděna
v souladu s platnými právními předpisy.

Kolénkový násadec a jeho příslušenství
musí být recyklovány. Elektrické nebo
elektronické nářadí může obsahovat
nebezpečné látky pro zdraví a životní
prostředí. 
Uživatel musí nástroj odeslat zpět
svému prodejci nebo kontaktovat přímo
autorizovaný orgán pověřený zpracová-
ním a likvidací tohoto typu vybavení
(evropská směrnice 2002/96/CE).

8 Všeobecné 
informace
8.1 Záruční podmínky
Bien-Air Dental SA uděluje uživateli
záruku vztahující se na všechny funkční
poruchy, vady materiálu a výrobní
závady. 

Délka trvání záruky je:
• 12 měsíců u modelové řady  CA 10:1
• 24 měsíců u modelové řady  CA 1:1, 

CA 1:5 a EVO.15
počínaje datem vystavení faktury.

V případě oprávněné reklamace společ-
nost Bien-Air Dental SA nebo její pově-
řený zástupce provede opravu či
bezplatnou výměnu produktu.

Ostatní reklamace všeho druhu, zvláště
ve formě požadavku na odškodnění,
budou zamítnuty.

Společnost Bien-Air Dental SA nenese
zodpovědnost za škody, poranění
a jejich následky, vyplývající: 
• z nadměrného opotřebení,
• z nevhodného používání,
• z nedodržení instrukcí týkajících se

použití, montáže a údržby,
• z nezvyklých chemických, elektric-

kých nebo elektrolytických vlivů,
• ze špatného zapojení, ať k přívodu

vzduchu, vody, nebo elektřiny.
11
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Záruka pozbývá platnost, pokud škody
a jejich následky vyplývají
z nevhodných úkonů nebo z úprav pří-
stroje prováděných servisními pracov-
níky, kteří nejsou autorizovaní
společností Bien-Air Dental SA.
Žádosti o záruční plnění budou brány
v potaz až po předložení výrobku
a kopie faktury nebo dodacího listu.
Musí zde být jasně uvedeno: datum
zakoupení, objednací číslo položky
včetně sériového čísla. 

8.2 Objednací čísla
Přeloženo z původního francouzštiny
Instrukce pro použití.

8.2.1 Dodaná sestava (viz obal)

8.2.2 Volitelná vybavení 
(viz obal)

OBJ. Č. Popis

1600939-001 EVO.15 1:1 L (osvětlení)

1600938-001
EVO.15 1:1 L Micro-Series 
(osvětlení)

1600941-001 EVO.15 1:5 L (osvětlení)

1600940-001
EVO.15 1:5 L Micro-Series 
(osvětlení)

1600384-001  CA 1:1 L (osvětlení)

1600424-001  CA 1:1 (bez osvětlení)

1600385-001 CA 10:1 L (osvětlení)

1600425-001 CA 10:1 (bez osvětlení)

1600691-001
 CA 1:1 L Micro-Series 
(osvětlení)

1600386-001 CA 1:5 L (osvětlení)

1600325-001 CA 1:5 (bez osvětlení)

1600690-001
CA 1:5 L Micro-Series (osvět-
lení)

OBJ. Č. Popis

1600036-006
Spraynet, čisticí sprej 
500 ml, krabice se 6 díly

1600064-006
Lubrifluid, mazací sprej 
500 ml, krabice se 6 díly

1000001-010 Čisticí drátek, balení 10 ks
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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, SAU 
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.
5 Corporate Park 

Suite 160 

Irvine, CA 92606 USA 

Phone +1 800-433-BIEN

Phone +1 949-477-6050

Fax +1 949-477-6051

ba-usa@bienair.com

Bien-Air France Sàrl
19-21, rue du 8 Mai 1945 

94110 Arcueil, France 

Tel. +33 (0)1 49 08 02 60 

Fax +33 (0)1 46 64 86 68 

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

Whitworth Road

Crawley, West Sussex

RH11 7XL, England

Tel. +44 (0)1293 550 200

Fax +44 (0)1293 520 481

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

www.bienair.com
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