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Underhåll och inspektion
* Inspektera instrumentet var 3:e månad. i enlighet med följande punkter.
* Underhåll och inspektion anses generellt vara användarens ansvar och plikt, men om användaren av något skäl inte kan utföra 

dessa plikter kan hon/han överlåta dessa åt en kvalificerad medicinteknisk serviceperson. Kontakta din lokala återförsäljare 
eller J. MORITA OFFICE för mer information. Inspektera följande poster: 1. Motoranslutning. 2. Isättning av borr och spets. 3. 
Handenhetens rotation, spray och belysning. 4. Överhettning.

* Kontakta din lokala återförsäljare eller J. MORITA OFFICE för information om reparationer.

Service och kontakter
TORQTECH kan repareras och servas av

Kontakta din lokala återförsäljare eller J. MORITA OFFICE för reparationer eller annan service.

• Tekniker från J. MORITA:s dotterbolag över hela världen.
• Tekniker som anlitats av auktoriserade J. MORITA-återförsäljare som har utbildats av J. MORITA.
• Oberoende tekniker som har utbildats och auktoriserats av J. MORITA.

• Använd skyddsglasögon för att förhindra ögonskador.
• Växla aldrig rotationsriktning från framåt till back eller vice versa medan motorn är igång.
• Ta bort borr och spetsar innan du sätter tillbaka handenheten i hållaren i behandlingsenheten. Annars finns 

det risk för personskada eller skada på utrustning.
• Tryck inte på tryckknappen förrän handenheten har stannat helt. Annars kan baksidan av knappen bli sliten 

och ett borr kan lossna av misstag.
• Borttagning av kronor och andra liknande åtgärder producerar avsevärda vibrationer och kan få borret att 

fastna i handenheten. Undvik detta genom att ofta ta ut borret och sätta i det igen. Om ett borr fastnar ska du 
inte försöka ta ut det med en tång eller på något annat kraftfullt sätt. Det kan skada chucken, vilket gör att ett 
borr riskerar att lossna under användning. Kontakta J. MORITA OFFICE för att få handenheten reparerad.

• Om handenheten bullrar onormalt mycket eller vibrerar för mycket ska du ta bort borret eller spetsen och byta 
ut den mot en ny. Om samma problem kvarstår ska handenheten repareras.

• Följ alla rekommendationer från borrtillverkaren när det gäller borrets rotationshastighet och -riktning.

Identifiering av delar Tillbehör

Skruv

Fog
Ljusledare 
(endast modell med belysning)

Lock

*  TORQTECH levereras inte sterilt. Det måste autoklaveras innan det används första gången.

• Täthet hos lock, stomme och skruv
• Att det inte finns något mellanrum mellan locket och huvudet
• Att ljusledaren inte är flisad, sprucken eller sticker ut
• Att det inte finns någon korrosion runt chucköppningen
• Att det inte finns smuts, repor etc. på fogen
• Att komponenterna inte är böjda eller deformerade
• Att motorn ansluts på ett korrekt och säkert sätt  Att motorn går jämnt 

när fotpedalen trycks ned  Att spray matas ut normalt  Att luft eller vatten 
inte läcker ut från motorfogen  Att inget onormalt buller eller vibrationer 
förekommer  Att huvudet, tryckknappen och locket inte är överhettade

1. Före användning

Tryck fast handenheten rakt på motorns anslutningscylinder tills du hör 
att den klickar fast. (Ljuset tänds inte nu.)  Om den har belysning: Vrid  
handenheten tills dess klack är i linje med skåran i motorn.  Ett klick hörs 
när klacken och skåran är i linje med varandra.

* Se bruksanvisningen till motorn.
* Kontrollera att o-ringarna på motorns anslutningscylinder är OK.

Denna handenhet får inte anslutas till en motor som roterar snabbare än 40 000 varv per minut.
Kontrollera att det inte finns damm eller annat skräp på motorns anslutningscylinder.  Det kan leda till funktionsfel i handenheten.
Utsätt inte handenheten för kraftiga stötar. Tappa den inte och vrid den inte mot behandlingsenheten när den är ansluten till dess 
slang. Instrumentet kan få funktionsfel och ljusledaren kan skadas.
Handenheter med belysning kan inte anslutas till en motor som saknar belysning.

• Ryck lätt i handenheten innan du använder den för att kontrollera att den är korrekt ansluten.
• Vänta tills motorn har stannat helt innan du kopplar in eller kopplar från handenheten.
• Använd ingen annan typ av motor än ISO 14457.

2. Motoranslutning

Kontroll före användning: Kontrollera följande innan du använder handenheten.

Klack

Skåra

Om det finns en avvikelse ska du inte använda handenheten och se till att den 
repareras på ett fackmässigt sätt.

Kontrollera att locket inte är löst.

Kontrollera att skruven sitter 
rätt och är ordentligt åtdragen.

Lock

• Använd aldrig några av nedanstående borr eller spetsar. Det är mycket farligt att använda sådana 
borr eller spetsar eftersom de kan lossna och skada patientens munhåla eller sväljas.

*1 Kontakta din lokala återförsäljare eller J. MORITA OFFICE för kontroll om borrengöringsmedel, damm eller andra 
främmande föremål kommer in i chucken. 

[Specifikationerna kan komma att ändras utan förvarning på grund av förbättringar.] 

• Vid tandutdragningar, delade tänder, endodontisk behandling etc., snitt eller öppna sår i mjuk vävnad är det viktigt 
att se till att luft som kommer ut från handenheten inte orsakar subkutant emfysem.

• Använd alltid sprayvatten. I annat fall kan huvudet, tryckknappen eller locket hettas upp och orsaka en brännskada.
• Använd aldrig handenheten utan eller med otillräcklig luftkylning. Det kan göra att den värms upp och eventuellt 

skadar tandläkarens hand eller patientens mun.
• Använd inte handenheten om huvudet, tryckknappen eller locket är för varma. Hela handenheten kan hettas upp 

och bränna dina fingrar. De rörliga delarna har troligen ett funktionsfel och handenheten ska omedelbart repareras.
• Om ett borr sitter ostadigt ska du ta ut det och ersätta det med ett nytt. Om även det nya borret är ostadigt kan hu-

vudet, tryckknappen eller locket överhettas. Sluta omedelbart att använda tillbehöret och se till att det blir reparerat.
• Provkör handenheten utanför munhålan före användning och kontrollera att borr eller spetsar inte är ostadiga, att 

inga avvikande ljud eller vibrationer förekommer, att huvudet, tryckknappen eller locket inte är överhettade och att 
rotationshastigheten, riktningen etc. är normala.  Om något är fel ska du inte använda handenheten, utan se till att 
få den reparerad.

• Om ett borr eller en spets lossnar under användning ska du omedelbart sluta att använda handenheten och se till 
att den repareras.

• Använd aldrig ett borr eller en spets för att dra upp en metallkrona eller någon annan metalldel. Detta är mycket 
farligt. Borret eller spetsen kan lossna och skada patienten eller sväljas.

• Använd alltid spray och en mjuk, intermittent beröring för att undvika skador på pulpan.
• Vänta tills borret har slutat rotera innan du tar ut handenheten ur munhålan.
• För att undvika att skära dig i fingret osv. bör du vänta tills handenheten helt har slutat att rotera innan du sätter i 

eller tar bort ett borr eller en spets.
• Tvinga aldrig in handenheten i ett mellanrum om patienten inte kan öppna munnen tillräckligt mycket. Du kan oavsikt-

ligt pressa tryckknappen mot tänderna på motsatta sidan om arbetsområdet, särskilt i molarområdena. Om tryck-
knappen trycks in under rotation kan huvudet, tryckknappen eller locket överhettas och skada pulpan på motsatt sida 
av behandlingsområdet eller så kan insidan av munhålan eller tandläkarens finger brännas av instrumentet.

• Om handenheten används med defekta lager eller andra rörliga delar kan huvudet, tryckknappen eller locket 
överhettas och orsaka en brännskada.  Använd inte handenheten om rotationshastigheten är för låg eller om den 
vibrerar på ett avvikande sätt.

TORQTECH Bruksanvisning

Vinklat tillbehör till handenhet
CA-5IF(-O) 

Specifikationer

Vinklat tillbehör till handenhet
Modell CA-5IF-O CA-5IF
Belysning Ja Nej
Utväxlingsförhållande 1: 5 (ökande)
Maximal motorhastighet [v/min] 42 000
Längd [mm] 94
Vikt [g] 68
Användbara borr*1 Skafttyp 3 (FG)
Chucktyp Tryckknapp
Kylluftflöde [NL/min] Min. 6 (från motorn)
Sprayflöde [ml/min] Min. 50 (för instrumenttryck på 0,2 MPa)
Spetsluftflöde [Nl/min] Minimum 1,5 (för instrumenttryck på 0,2 MPa)
Anslutningstyp Överensstämmer med ISO 3964 och DIN 13940

Anslutbara motorer Överensstämmer med ISO 14457

Användbar borrlängd [mm] 12
Användbar borrdiameter [mm] 1,590 – 1,600
Maximal borrlängd [mm] 22
Maximal diameter på arbetsområde [mm] 2

Använd borr som överensstämmer med ISO 1797-1*1

Använd alltid borr och spetsar med rena skaft. Smutsiga skaft gör att chucken slits ut snabbare och förlorar greppstyrkan.
Vissa borrengöringsmedel innehåller ämnen som gör att metallen rostar. Skölj bort borrengöringsmedlet innan du sätter i 
ett borr eller en spets i chucken.
Diamantspetsar böjs lätt. Även nya borr och spetsar är ibland dåligt balanserade. Om ett borr avger ett högt, metalliskt 
ljud under rotation ska du sluta använda det.

• Om du använder svetsade eller lödda borr eller spetsar ska du se tll att borrspetsen inte sitter ostadigt.

Tryckknapp

Huvud

Identifieringsring
(Röd: ökande)

Spraymunstycke
Kod nr 5071345

Tråd för sprayhål
Kod nr 5250940

(kan desinficeras med etanol)

Chucktestare (limegrön)
Kod nr 5010695

(kan desinficeras med etanol)

(kan autoklaveras)

* När det gäller delar som slits ut och måste bytas regelbun-
det, se Inspektionsposter och byt ut delar vid behov.

• Använd inte produkten om locket, stommen eller skruven är lösa.
• Om locket är löst, slitet eller skadat kan det lossna i munhålan.
• Använd inte handenheten om huvudet eller stommen är böjd, skev eller deformerad eller skadad på något annat sätt.

Sådana som inte följer ISO-standarder. Borr eller spetsar med repade eller böjda huvuden eller skaft. 
Borr eller spetsar som är rostiga, flisade eller avbrutna. Borr eller spetsar som har modifierats eller 
ändrats, t.ex. har förkortade skaft.

(kan desinficeras med etanol)

LS SPRAY 
Kodnr 7927568 eller 
Kodnr 5071340
MORITA MULTI SPRAY
Kodnr 7914113 eller 
Kod nr 5010201

1.  Funktionsfel eller skada pga. reparationer utförda av personal som inte har auktoriserats av J. MORITA MFG. CORP.
2.  Otillåtna ändringar av företagets produkter
3.  Funktionsfel eller skada pga. underhåll eller reparationer med delar eller komponenter som inte har specificerats av J. MORITA 

MFG. CORP.
4.  Funktionsfel hos eller skada på MORITA-produkter som har orsakats av produkter från andra tillverkare, såvida de inte har 

levererats av J. MORITA MFG. CORP.
5.  Funktionsfel eller skada pga. att säkerhetsåtgärder eller användningsföreskrifter i denna bruksanvisning inte har följts
6.  Funktionsfel eller skada pga. omgivningsförhållanden som inte överensstämmer med de driftsförhållanden som anges i denna 

bruksanvisning, t.ex. felaktig elförsörjning eller installationsmiljö
7.  Funktionsfel eller skada som härrör från en naturkatastrof, t.ex. brand, jordbävning, översvämning eller blixtnedslag

* Reservdelar och förbrukningsdelar beskrivs i listan med regelbundna inspektioner. Byt ut delar efter behov beroende på hur 
slitna de är och hur länge de har använts.

* Motoranvändning och handhavande: Läs hela bruksanvisningen noggrant före användning och följ alla säkerhetsföreskrifter och 
instruktioner.

J. MORITA MFG. CORP. tillhandahåller reservdelar i 10 år efter att produkten har slutat tillverkas.
Under denna period tillhandahåller vi reservdelar och reparerar produkten.

J. MORITA MFG. CORP. ansvarar inte för följande, inte heller under garantitiden.
Friskrivningsklausul

Användaren (dvs. kliniken, sjukhuset etc.) ansvarar för övervakning av användning och underhåll av medicinsk 
utrustning.
Detta instrument får endast användas av tandläkare, läkare eller annan legitimerad personal.
Detta instrument får endast användas för tandvård.
Enligt federala lagar får denna apparat bara säljas av eller på beställning av tandläkare (för USA).

Standarder och rutiner för avfallshantering av medicinsk utrustning
Om det finns risk att den medicinska utrustningen är kontaminerad måste tandläkaren eller läkaren som ansvarar för att behandla 
patienten verifiera att utrustningen inte är kontaminerad. Därefter ska den avfallshanteras av en hälsovårdsinrättning eller en agent 
med licens och kvalifikationer för att hantera industriellt avfall, både vanligt avfall och det som behöver specialbehandlas.

Följande symboler och uttryck visar på graden av fara och skada som kan uppstå till följd av att man ignorerar instruktionerna som hör till:

Varnar användaren för att det finns risk för att patienten kan tillfogas allvarliga eller livshotande skad-
or, att instrumentet eller annan värdefull egendom kan skadas eller förstöras samt för brandrisk.

Varnar användaren för att det finns risk för att patienten kan tillfogas lindriga eller måttliga skador.

Uppmärksammar användaren på viktiga punkter som rör driften av instrumentet eller risken för 
skador på instrumentet.

Tack för att du har valt ett vinklat TORQTECH-tillbehör till motordriven handenhet.  
Detta instrument är avsett för borrning i och polering av tänder samt dental protetik.  Läs bruksanvisningen 
noggrant före användning och följ alla säkerhetsföreskrifter och instruktioner för optimal prestanda och effektivitet 
samt för att säkerställa patientens säkerhet och undvika skador. 
Förvara denna bruksanvisning på ett ställe där du lätt kan komma åt den för referens.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Använd detta instrument tillsammans med behandlingsenheter som överensstämmer med IEC 60601-1.

* Utsätt inte handenheten för direkt solljus under en längre tid.
* Om handenheten inte ska användas under en längre tid ska den autoklaveras och förvaras på en ren och torr plats.
* Livslängden för TORQTECH är 7 år från leveransdatumet (baserat på självcertifiering), förutsatt att den inspekteras 

och underhålls regelbundet och korrekt.

Drift-, transport- och förvaringsförhållanden
Drift Temperatur: +10 till +40 °C ; Luftfuktighet: 30 till 75 % (utan kondensation); 
 Atmosfäriskt tryck: 70 till 106 kPa 
Transport och förvaring Temperatur: -10 till +70 °C ; Luftfuktighet: 10 till 85 % (utan kondensation); 
 Atmosfäriskt tryck: 70 till 106 kPa

Symboler

Gräns för atmosfäriskt tryck

GS1 DataMatrix

CE(0197)-märkning
Uppfyller EU-direktiv
93/42/EEG.

CE-märkning
Uppfyller EU-direktiv  
2011/65/EU.

Auktoriserad representant i 
EU enligt direktiv 93/42/EEG

Kan autoklaveras i upp till 135 °C Kan rengöras och desinficeras 
vid hög temperatur.

Tillverkare Tillverkningsdatum

Temperaturgräns

Se användarmanualen.

Fuktgräns

Serienummer
T.ex., G00001

T.ex., L104G00001K

Tillverkningsår 
(G: 2018, H: 2019...)

1

1

1

[Vissa symboler används inte.]

Säljs separat
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24 månader

Skruva fast spraymunstycket på sprayburken och 
tryck därefter hävarmen på munstycket uppåt i 
pilens riktning.

Smörj chucken och kontroll-
era därefter chuckgreppet 
igen.  Om chucken fortfa-
rande inte klarar testet ska 
handenheten repareras.

< Ta bort >

< Sätta i >

• För alltid in borr och spetsar så långt det går och ryck lätt i dem för att se till att de inte faller ut. I annat fall kan 
ett borr eller en spets falla ut och skada patienten eller sväljas.

• Vänta tills handenheten helt har slutat att rotera innan du sätter i eller tar bort ett borr eller en spets.

3. Sätta i och ta bort borr och spetsar

• Skydda fingrarna mot skärskador genom att alltid använda handskar när du sätter i eller tar ut ett borr eller en spets.

Håll knappen intryckt och tryck in borret eller spetsen helt.

Håll tryckknappen stadigt intryckt och dra bort borret eller spetsen rakt ut.

För in borret helt.

Se till att du sätter i borret eller spet-
sen rakt hela vägen in.

Ta ut borret eller spetsen och koppla bort handenheten från motorn.

* Se bruksanvisningen till motorn.
* Det kan vara svårt att ta bort ett borr eller en spets som har lämnats 

kvar i handenheten.

4. Efter användning

5. Rengöring

Skölj av medicintekniska medel som använts vid behandlingen 
under rinnande vatten.
Handenheten får inte rengöras med ultraljud.

Rengör handenheten med en bit gasbinda som har fuktats med etanol 
för desinfektion (etanol 70 till 80 vol %) och därefter har vridits ur or-
dentligt. Rengör änden på ljusledaren om ljuset verkar vara svagt.(endast 
modell med belysning)

Använd endast etanol. Använd inte för mycket etanol. Det kan rinna in i handenheten och skada den.
Rotation och sprayproduktion försämras om det kommer in skräp i vatten- eller luftslangarna.
Undvik att doppa handenheten i eller torka av den med något av följande: behandlat vatten (surt elektrolyserat vatten, 
starkt basiska lösningar eller ozonvatten), medicintekniska medel (Glutaral med flera) eller andra särskilda slags 
vatten eller kommersiella rengöringsmedel. Sådana vätskor kan korrodera metaller och få rester av medicintekniska 
medel att fastna på handenheten.

6. Desinfektion

7. Smörjning

Tryck ned hävarmen. Sätt i munstycket i handenhetens anslutningsände, 
håll fast det och spraya sedan i 2 sekunder.

Handenheten kommer att skadas om den inte smörjs.
Använd aldrig någon annan typ av spray än LS SPRAY eller MORITA MULTI SPRAY. 
Huvudet kan bli ganska kallt om sprayen sprutas på längre än 5 sekunder. I så fall bör du vänta litet innan 
du använder handenheten, annars kan lagren skadas.
Håll alltid sprayflaskan upprätt vid användning.  Använd bara det medföljande specialmunstycket.
Sätt i spraymunstycket rakt in i chucken och dra bort det rakt ut.

8. Ta bort överflödig olja

Anslut handenheten till motorn med huvudet nedåt och låt 
motorn gå i ca 30 sekunder.  Torka bort eventuell olja på 
utsidan av handenheten med en bit gasbinda.

• Glöm inte att ta bort överflödig olja när du har smort handenheten.  Om det kommer in olja i motorn 
kan det uppstå funktionsfel.  Överflödig olja inuti handenheten kan även orsaka överhettning. 
När du torkar bort överflödig olja från huvudet ska du se till att du inte rör tryckknappen medan 
handenheten är igång.  Om du gör det slits locket och insatsen, vilket gör det svårare att sätta i och 
ta bort borret.

• Ett försämrat chuckgrepp kan resultera i att borret eller spetsen skadar patientens munhåla eller till 
att den sväljs av patienten.  Testa chuckgreppet om du märker att det har försämrats eller minst en 
gång om dagen.

9. Test av chuckgrepp

För in chucktestaren. Håll tryckknappen intryckt och för in chucktestaren så långt det går. Släpp sedan knap-
pen. Dra försiktigt i testaren tills skåran syns. 

Sluta att dra i testaren, 
håll knappen intryckt och 
ta ut testaren ur chucken.

Om en skåra syns Om ingen skåra syns och testaren kommer ut

Skåra

10. Förpackning och sterilisering

11. Felsökning

• Rikta inte sprayburken mot någon person.
• Använd inte sprayen i slutna utrymmen utan tillräcklig ventilation. Öppna fönstren och sätt på utsugsfläktarna 

för att säkerställa att rummet är väl ventilerat.
• Se till att du inte får spray i ögonen. Om du råkar få spray i ögonen ska du skölja ögonen med rikligt med 

vatten och uppsöka läkare.
• Se till att du inte får spray på huden. Om du råkar få spray på huden ska du tvätta huden med tvål och vatten.
• Vid användning i ett handfat eller annat slutet utrymme kan en lättantändlig dimma sprida sig i luften. Håll 

området fritt från öppen låga eller andra antändningskällor.

 ◆Överhettning

Innan handenheten inspekteras eller justeras ska du se till att huvudströmbrytaren är på och att huvudventilerna för luft 
och vatten är öppna. Om handenheten inte fungerar som den ska efter inspektion och justering ska du kontakta din lokala 
återförsäljare eller J. MORITA OFFICE för att få den reparerad.

Chuckgreppet är 
normalt

Chuckgreppet är 
försämrat

Avlägsna skräp från borrning och polering från huvudet med en borste 
och rinnande vatten.
Rengör sprayhålet med den medföljande tråden för sprayhålet.
Använd en spruta eller blåspistol efter rengöringen för att bli av med 
fukt som är kvar inne i handenheten.

VILLKOR
J. MORITA MFG. CORP. lämnar följande garanti för produkten:
1. Garantivillkor 

J. MORITA MFG. CORP. garanterar felfrihet hos produktens material och utförande i 24 månader. 
2. Följande omfattas inte av garantin: 

Denna garanti täcker inte delar av produkten eller förbrukningsvaror som normalt behöver bytas ut, t.ex. glas- eller gummikomponen-
ter och liknande. Garantin täcker inte heller fel eller skador som orsakats av något av följande:
a. Om produkten inte har använts i enlighet med bruksanvisningen eller om varningar/varningsdekaler inte har observerats.
b. Modifieringar av produkten, anslutning av produkten till andra produkter eller användning av komponenter eller reservdelar som 

inte har specificerats och godkänts av J. MFG. MORITA MFG. CORP. 
c. Reparationer utförda av personal som inte har auktoriserats av J. MORITA MFG. CORP.
d. Olyckor eller krafter som J. MORITA MFG. CORP. inte kan påverka,  t.ex. om produkten tappas eller stöter emot andra föremål, 

brand, översvämning, naturkatastrofer etc.
e. Användning av produkten i miljöer eller under förhållanden som inte har specificerats av J. MORITA MFG. CORP. eller inte anges 

i bruksanvisningen, inklusive men inte begränsat till otillåtna ändringar av utrustningens inställningar, anslutning till ej tillåten 
utrustning. 

3. Kundens rättigheter 
Kunden måste uppvisa denna garanti vid anspråk på garantin och antingen skicka in eller lämna produkten till ett av J. MORITA MFG. 
CORP:s auktoriserade försäljningsställen eller en av dess filialer eller auktoriserade återförsäljare.  Efter att denna garanti har mottag-
its och verifierats kommer produkten att kontrolleras och garantitäckningen att fastställas. J. MORITA MFG. CORP. kommer efter egen 
bedömning att utan kostnad tillhandahålla kunden delar eller komponenter, antingen utbytta eller reparerade. Kunden står för frakt- 
och leveranskostnaderna. 

4. BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG FRÅN GARANTIN 
Kundens enda kompensation är den kompensation som anges i paragraf 3.  J. MORITA MFG. CORP. LÄMNAR INGA ANDRA 
UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH UTESLUTER SPECIFIKT ALLA ANDRA GARANTIER, INKLU-
SIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT 
VISST SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARAR J. MORITA MFG. CORP. FÖR EVENTUELLA OFÖRUTSEDDA 
ELLER DÄRAV FÖLJANDE, DIREKTA ELLER INDIREKTA, ELLER SÄRSKILDA SKADOR AV ALLA TYPER, INKLUSIVE MEN INTE 
BEGRÄNSAT TILL SKADOR PGA. FÖRLORAD INKOMST, UTEBLIVEN FÖRSÄLJNING, FÖRLORADE AFFÄRSMÖJLIGHETER 
ELLER ANDRA LIKNANDE EKONOMISKA FÖRLUSTER SOM RESULTERAR AV ANVÄNDNING ELLER AVBRUTEN ANVÄNDNING 
AV PRODUKTEN. 

5. Reparationer som inte täcks av garantin 
När det gäller reparationer utanför garantitiden eller som på annat sätt inte täcks av denna garanti, så kommer J. MORITA MFG. 
CORP. att utföra reparationen utan dröjsmål, på ett effektivt sätt och till en lämplig kostnad.  

Det är lättast att hålla knappen intryckt om du sätter pekfingret 
där huvudet förenas med stommen.

Se till att flödena för luftkylning och spray följer specifikationerna. Se även till att motorn fungerar som den ska.

Sprayfilter

Chuckspraymunstycke

Täck handenhetens huvud med en gasbinda, sätt i 
chuckspraymunstyckets spets i borrhålet och spraya 
i 2 sekunder.

Smörj chucken och använd ett nytt borr eller en ny spets för att kontrollera om det löser problemet.
Om detta inte löser problemet ska handenheten repareras.

 ◆Det går inte att sätta i borr eller spetsar / chuckgreppet har försämrats

Enhetens namn Läge Rengöringsmedel
(koncentration)

Neutraliseringsmedel*
(koncentration)

Sköljning
(koncentration)

Miele G7881 Vario TD neodisher MediClean
(0,3–0,5 %)

neodisher Z
(0,1–0,2 %)

neodisher Mielclear
(0,02–0,04 %)

* Efter rengöring kan det finnas ränder eller vita fläckar på instrumentet.   
Använd neutraliseringsmedel endast om det finns ränder eller vita fläckar.

* Följ noga villkoren nedan om du rengör handenheten med en tvätt- och desinfektionsmaskin.

Villkor för rengöring med hög temperatur

Driftvillkor för tvätt- och desinfektionsmaskiner

Försiktighetsåtgärder vid användning
• Använd alltid en hållare för handenheten när du rengör handenheten, och skölj handenhetens insida noggrant.
• Mer information om hantering av medicintekniska medel eller ändringar av koncentrationer finns i bruksanvisningen 

för rengöringsmaskinen.
• Kontrollera att handenheten är helt torr efter rengöringen. Kontrollera även insidan. Blås ut eventuellt vatten ur 

handenheten med en blåspistol eller dylikt. I annat fall kan vattnet tränga ut när produkten används och försämra 
smörjningen och steriliseringen.

• Smörj alltid handenheten efter rengöring.

Använd alltid en hållare för handenheten när du rengör handenheten. Annars kan eventuella medicintekniska 
medel inuti handenheten orsaka korrosion eller sätta igen vattenröret, vilket leder till funktionsfel i handenheten.
Handenheten skadas om den rengörs på fel sätt eller med fel lösningar.
Rengör aldrig handenheten med mycket sura eller basiska lösningar som kan få metallen att korrodera.
Fukt inuti handenheten kan leda till att vattnet kommer ut under användning och orsakar korrosion eller till 
försämrad smörjning och sterilisering.
Lämna inte kvar handenheten i tvätt- och desinfektionsmaskinen.

Smörj med LS SPRAY (säljs separat) eller MORITA MULTI SPRAY (säljs separat) före autoklavering och 
efter morgon- och eftermiddagsbehandlingar.

Blås handenhetens anslutning i 20 till 30 sekunder med en 
blåspistol för att bli av med fukt som är kvar inne i handen-
heten. Torka bort överflödig olja från handenheten med en 
gasbinda.

Du kan använda MORITA:s trevägsspruta i stället för 
blåspistolen.
(Sätt i så fall fast luftmunstycket på spetsen på trevägs-
sprutan. Luftmunstycket levereras med en mikromotor 
eller dess tillvalstillbehör.)

• För att förhindra spridning av allvarliga, livshotande infektioner som HIV och hepatit B måste handenheten 
autoklaveras efter slutförd behandling av en patient.

• Instrument är mycket varma efter autoklavering. Undvik att röra dem tills de har svalnat.
Sterilisera inte handenheten på annat sätt än genom autoklavering.
Ta bort borret eller spetsen före autoklavering.
Om handenheten inte rengörs och smörjs före autoklavering kan det uppstå funktionsfel i handenheten.
Temperaturen för sterilisering och torkning får inte överstiga 135 °C . En torktemperatur över 135 °C resulterar i att 
handenheten kontamineras eller i funktionsfel.
Se till att handenheten inte kommer i kontakt med värmekällan eller autoklavens stomme vid autoklavering av han-
denheten. Annars kan o-ringarna eller andra delar skadas pga. den höga temperaturen. 
Lämna inte kvar handenheten i autoklaven.

Lägg handenheten i en steriliseringspåse och autoklavera den.
Förvara handenheten på en torr plats efter autoklavering.

* Temperaturen för autoklavering och torkning får inte överstiga 135 °C 
Minsta torktid efter sterilisering: 10 minuter.

Rekommenderad temperatur och tid:
I steriliseringspåse: Minst 6 minuter vid +134 °C  eller minst 60 minuter 
vid +121 °C 

Ta av handenheten från motorn och tryck på fotpedalen. Kommer det ut vatten från motorfogen?

Om vatten inte kommer ut
Se medföljande bruksanvisning för motorn.

Om det kommer ut vatten
Kontrollera o-ringen på motorfogen.  Byt ut den om den är sliten eller 
skadad och stryk på olja. Om o-ringen är ok ska hålen för luft och vatten 
på handenheten rengöras.  Ta även ut vattenfiltret och rengör det. (endast 
modell med belysning: Se diagrammet till höger.)  Om sprayen fortfarande 
inte fungerar ska handenheten repareras.

 ◆För lite vatten kommer ut

 ◆Dålig rotation
Kontrollera att motorn är korrekt ansluten till dess slang. Ta bort handenheten från motorn och tryck på fotpedalen. 
Går motorn?

Om motorn går
Se till att handenheten är korrekt ansluten till motorn och tryck därefter på fotpedalen för att se om borret roterar. 
Om borret inte roterar ska handenheten repareras.

Om motorn inte går
Se medföljande bruksanvisning för motorn.
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