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Vedlikehold og inspeksjon
* Dette instrumentet skal inspiseres hver 3. måned i samsvar med inspeksjonspunktene oppført nedenfor.
* Vedlikehold og inspeksjon anses generelt å være brukerens oppgave og plikt, men hvis brukeren, av en eller grunn, ikke er i 

stand til å utføre disse oppgavene, kan brukeren benytte en kvalifisert servicetekniker for medisinsk utstyr. For detaljer, kontakt 
din lokale forhandler eller J. MORITA OFFICE. Inspiser følgende elementer: 1. Motortilkobling. 2. Innsetting av bor og spiss. 3. 
Håndstykkets rotasjon, spyling og lys. 4. Overoppheting.

* For reparasjoner, kontakt din lokale forhandler eller J. MORITA OFFICE.

Service og kontakter
TORQTECH kan repareres og utføres service på av

Gjelder det reparasjon eller andre typer service, skal du kontakte den lokale forhandleren eller J. MORITA OFFICE.

• Teknikerne til J. MORITAs datterselskaper over hele verden.
• Teknikere ansatt av autoriserte J. MORITA-forhandlere og spesielt opplært av J. MORITA.
• Uavhengige teknikere som har fått spesialopplæring av og er autorisert av J. MORITA.

• Bruk vernebriller for å forhindre skade på øynene.
• Bytt aldri rotasjonsretning fra forover til bakover eller omvendt mens motoren faktisk går.
• Fjern bor og spisser før du setter håndstykket tilbake i holderen i tannbehandlingsenheten, ellers oppstår 

det risiko for personskade eller skade.
• Ikke trykk på trykknappen før håndstykket har stoppet helt. Baksiden av knappen kan slites ut, slik at et bor 

utilsiktet kommer ut.
• Fjerning av krone og andre lignende operasjoner gir betydelig vibrasjon og kan føre til at boret setter seg 

fast i håndstykket. Unngå dette ved å hyppig ta boret ut og sette det inn igjen. Hvis et bor blir sittende fast, 
må du ikke prøve å ta det ut med tang eller med annen bruk av makt. Dette kan skade chucken og skape 
risiko for at et bor kommer ut under drift. Kontakt J. MORITA OFFICE og få håndstykket reparert.

• Hvis håndstykket lager unormal støy eller vibrerer for mye, må du ta ut boret eller spissen, og bytt det/den 
ut. Hvis det samme problemet vedvarer, må du reparere håndstykket.

• Følg alle anbefalingene fra produsenten av boret om rotasjonshastighet og -retning.

Deleidentifikasjon Tilbehør

Skrue

LeddLysguide 
(kun modell med lys)

Hette

*  TORQTECH steriliseres ikke før frakt. Det må autoklaveres før det brukes for første gang.

• Stramming av hette, hovedenhet og skruer
• Ingen avstand mellom hetten og hodet
• Lysguiden er ikke fliset, sprukket eller stikker ut
• Ingen åpenbar korrosjon rundt chuckåpningen
• Ingen tilsmusning eller riper osv. på skjøten
• Ingen bøyde eller deformerte komponenter
• Motoren kobles til på riktig og sikker måte.  Motoren går jevnt når 

fotpedalen trykkes ned.  Spylingen fungerer normalt.  Ingen lekkasje av 
luft eller lekkasje fra motorskjøten.  Ingen unormal støy eller vibrasjon.  
Hode, trykknapp og hette blir ikke overopphetet.

1. Før bruk

Skyv håndstykket rett på motorens tilkoblingssylinder til du hører det 
klikker på plass. (Lyset tennes ikke på dette tidspunktet.)  Hvis det har 
lys, vrir du håndstykket til projeksjonen på det stemmer overens med 
sporet i motoren.  Det kommer et klikk når projeksjonen og sporet står 
på linje.

* Se brukerhåndboken for motoren.
* Sørg for at O-ringene på motorens tilkoblingssylinder er OK.

Ikke koble håndstykket til en motor som roterer raskere enn 40 000 o/min.
Kontroller at det ikke er støv eller annet rusk på motorens tilkoblingssylinder.  Håndstykket kan fungere feil hvis det er det.
Ikke utsett håndstykket for kraftige fysiske støt, for eksempel ved å slippe det eller svinge det mot 
tannbehandlingsenheten når det er koblet til slangen. Dette kan føre til funksjonsfeil eller skade lysguiden.
Håndstykke utstyrt med lys kan ikke kobles til en motor uten lys.

• Dra forsiktig i håndstykket for å sikre at det er godt festet.
• Vent til motoren stopper helt før du kobler til eller frakobler håndstykket.
• Ikke bruk andre typer motor enn de som oppfyller ISO 14457.

2. Motortilkobling

Inspeksjon før bruk: Kontroller følgende før bruk av håndstykket.

Projeksjon

Spor

Hvis det oppdages et unormalt forhold, må du avstå fra å bruke håndstyk-
ket og få en fagperson til å reparere det.

Sørg for at hetten ikke er løs.

Sørg for at denne 
skruen er på 
plass og riktig 
strammet.

Hette

• Bruk aldri typene bor eller spisser som er beskrevet nedenfor. Å bruke slike bor eller spisser er ekstremt 
farlig, da de kan løsne og forårsake skade i pasientens munnhule eller svelges av pasienten.

*1 Hvis vaskemiddel for bor, støv eller andre fremmedlegemer kommer inn i chucken, må du kontakte din lokale 
forhandler eller J. MORITA OFFICE og be om en inspeksjon. 

[Spesifikasjoner kan bli endret uten varsel på grunn av forbedringer.] 
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• Ved uttrekking av tenner, splittede tenner, endodontisk behandling osv. eller snitt eller åpne sår i bløtvev, må 
det utvises forsiktighet for å unngå at luft fra håndstykket ikke forårsaker subkutant emfysem.

• Bruk alltid med sprayvann; ellers kan hodet, trykknappen eller hetten bli overopphetet og forårsake 
forbrenning.

• Bruk aldri håndstykket uten eller med for lite kjøleluft. Dette kan føre til overoppheting og mulige brannska-
der på legens hånd eller i pasientens munn.

• Ikke bruk håndstykket hvis hodet, trykknappen eller hetten blir for varm. Hele håndstykket kan bli overopp-
hetet og brenne fingrene. De bevegelige delene fungerer sannsynligvis ikke, og du bør reparere håndstyk-
ket umiddelbart.

• Dersom et bor vipper, må det tas ut og erstattes med et nytt. Dersom det nye også vipper, kan hodet, 
trykknappen eller hetten bli overopphetet. Avslutt bruken av instrumentet øyeblikkelig og få det reparert.

• Betjen håndstykket utenfor munnhulen før bruk og sørg for at bor eller spisser ikke vipper, at det 
ikke er unormal støy eller vibrasjon, at hodet, trykknappen eller hetten ikke blir overopphetet, og at 
rotasjonshastigheten, retningen osv. er normal.  Hvis noe er feil, må du ikke bruke håndstykket, men 
reparere det.

• Hvis et bor eller en spiss kommer ut under bruk, må du umiddelbart avslutte bruken av håndstykket og få 
håndstykket reparert.

• Bruk aldri et bor eller en spiss til å trekke opp en metallkrone eller et annet metallstykke. Dette er veldig 
farlig; boret eller spissen kan falle ut og skade pasienten eller svelges.

• Bruk alltid spray og en myk (fjær) intermitterende berøring for å unngå skade på massen.
• Vent til boret slutter å rotere før du tar håndstykket ut av munnhulen.
• For å unngå kutt i finger osv., må du vente til håndstykket slutter helt å rotere før du setter inn eller fjerner et 

bor eller en spiss.
• Ikke prøv å tvinge håndstykket inn i et område hvis pasienten ikke kan åpne munnen nok. Du kan utilsiktet 

presse trykknappen opp mot tennene overfor arbeidsområdet, spesielt i molare områder. Hvis du trykker 
på trykknappen under rotasjon, kan hodet, trykknappen eller hetten bli overopphetet og skade tannmasse 
overfor behandlingsområdet, eller instrumentet kan gi brannskader på innsiden av munnhulen eller på tann-
legens fingre.

• Hvis håndstykket brukes med lagre eller andre bevegelige deler som er defekte, kan hodet, trykknappen 
eller hetten bli overopphetet og forårsake forbrenning.  Ikke bruk håndstykket hvis rotasjonshastigheten er 
for treg eller gir uvanlig vibrasjon.

TORQTECH BRUKSANVISNING

Vinkelstykkefeste med gir til håndstykke
CA-5IF(-O) 

Spesifikasjoner
Vinkelstykkefeste med gir til håndstykke
Modell CA-5IF-O CA-5IF
Lys Ja Nei
Hastighetsforhold for rotasjon 1 : 5 (øke.)
Maksimal motorhastighet [o/min] 42 000
Lengde [mm] 94
Vekt [g] 68
Bor som kan brukes*1 Skafttype 3 (FG)
Chucktype Trykknapp
Kjøleluftstrøm [NL/min] Minimum 6 (fra motor)
Spylestrømning [ml/min] Minimum 50 (ved 0,2 MPa instrumenttrykk)
Luftstrømning for tupp [NL/min] Minimum 1,5 (ved 0,2 MPa instrumenttrykk)
Koblingstype Oppfyller ISO 3964 og DIN 13940

Motorer som kan tilkobles Oppfyller ISO 14457

Lengde på bor som kan brukes [mm] 12
Diameter på bor som kan brukes [mm] 1,590 – 1,600
Maksimal lengde på bor [mm] 22
Maksimal Diameter på arbeidsområde [mm] 2

Bruk bor som oppfyller ISO 1797-1*1

Bruk alltid bor og spisser med rene skaft. Tilsmussede skaft fører til at chucken slites raskere og mister 
gripekraften.
Noen vaskemidler for bor inneholder komponenter som får metall til å ruste. Sørg for å vaske bort vaske-
middelet før du setter et bor eller en spiss inn i chucken.
Diamantspisser blir lett bøyd. Selv nye bor og spisser er noen ganger dårlig balansert: Hvis et bor gir fra 
seg en høy, metallisk lyd under rotasjon, må du slutte å bruke det.

• Når du bruker sveisede eller brente spisser, må du sikre at tuppen på boret ikke vipper.

Trykknapp

Hode

Identifikasjonsring
(Rød: økende)

Spyledyse
Kodenr. 5071345

Sprayhulltråd
Kodenr. 5250940

(Etanol desinfiserbar)

Chuck-tester (limegrønn)
Kodenr. 5010695

(Etanol desinfiserbar)

(Autoklavbar)

* Se inspeksjonspunktene om deler som slites ut og 
trenger periodisk utskifting, og bytt ut delene når det er 
nødvendig.

• Ikke bruk hvis hetten, hovedenheten etter skruen er løs.
• Hvis hetten er løs, slitt eller skadet, kan den løsne i munnhulen.
• Ikke bruk håndstykket hvis hodet eller hovedenheten er bøyd, vridd eller på annen måte deformert eller skadet.

De som ikke overholder ISO-standarder. De med riper eller bøyde hoder eller skaft. De som er rustne, flise-
te eller ødelagte. De som er modifisert eller endret, for eksempel de med forkortet skaft.

(Etanol desinfiserbar)

LS SPRAY 
Kodenr. 7927568 eller 
Kodenr. 5071340
MORITA MULTI SPRAY
Kodenr. 7914113 eller 
Kodenr. 5010201

1.  Feil eller skade som følge av reparasjoner utført av personell som ikke er autorisert av J. MORITA MFG. CORP.
2.  Eventuelle uautoriserte endringer av produktene
3.  Feil eller skade som følge av vedlikehold eller reparasjoner utført med andre deler eller komponenter enn de som er spesifisert 

av J. MORITA MFG. CORP.
4.  Feil på eller skade på MORITA-produkter forårsaket av produkter laget av andre produsenter, med mindre produktene ble levert 

av J. MORITA MFG. CORP.
5.  Feil eller skade som følge av manglende overholdelse av sikkerhetsforholdsregler eller driftsprosedyrer som er beskrevet i 

denne bruksanvisningen
6.  Feil eller skade som følge av omgivelsesforhold som ikke samsvarer med driftsforholdene som er spesifisert i denne bruksan-

visningen, for eksempel feil strømforsyning eller installasjonsmiljø
7.  Feil eller skade som følge av en naturkatastrofe, som brann, jordskjelv, flom eller lyn

* Reservedeler og forbruksdeler er beskrevet i Normal inspeksjonsliste. Skift ut delene etter behov, basert på graden slitasje og 
brukslengde.

* Bruk og håndtering av motoren: Les alt instruksjonsmateriell nøye før bruk. Følg alle advarsler og bruksanvisninger.

J. MORITA MFG. CORP. opprettholder forsyninger av servicedeler i 10 år etter at produksjonen er avsluttet.
I løpet av denne perioden vil vi levere reservedeler og kunne reparere produktet.

J. MORITA MFG. CORP. vil ikke være ansvarlig for følgende forhold, selv ikke i garantiperioden.
Ansvarsfraskrivelse

Brukeren (f.eks. helseinstitusjon, klinikk, sykehus, osv.) er ansvarlig for tilsyn med bruk og vedlikehold av medi-
sinsk utstyr.
Dette instrument skal ikke brukes av andre enn tannleger, leger og andre juridisk kvalifiserte fagpersoner.
Dette instrumentet må ikke brukes til noe annet formål enn tannbehandling.
Amerikansk lovgivning tillater kun at dette utstyret selges av eller etter rekvisisjon fra en tannlege (for USA).

Standarder og prosedyrer for avhending av medisinske enheter
Hvis det er mulighet for at en medisinsk enhet er kontaminert, skal tannlegen eller legen som er ansvarlig for pasientens behand-
ling skal bekrefte at den ikke er kontaminert, og de skal deretter få den avhendet av en helseinstitusjon eller agent som er lisensiert 
og kvalifisert til å håndtere standard industrielt avfall som krever spesialbehandling.

Symbolene og uttrykkene som følger indikerer graden av fare og skade som kan være resultatet hvis instruksjonene de kommer 
sammen, med ikke overholdes:

Dette advarer brukeren om muligheten for alvorlig personskade eller død for pasienten, skade på 
eller fullstendig ødeleggelse av instrumentet eller annen verdifull eiendom, samt brann.

Dette advarer brukeren om muligheten for lettere eller moderat pasientskade.

Dette varsler brukeren om viktige punkter vedrørende betjening av instrumentet eller risiko for 
skade på det.

Takk for at du kjøpte et vinkelstykkefeste med gir til motorhåndstykke fra TORQTECH.  
Dette instrumentet er tiltenkt brukt til boring og polering av tenner og tannproteser.  For å oppnå best mulig ytelse 
og effektivitet, samt unngå farer, forhindre pasientskader og opprettholde sikkerhet, må instruksjonene leses nøye 
før bruk. Følg alle advarsler og bruksanvisninger. 
Oppbevar denne håndboken på et lett tilgjengelige sted i tilfelle du får bruk for å lese den igjen.

Advarsler og forsiktighetsregler

Bruk dette instrumentet med tannbehandlingsutstyr som samsvarer med IEC 60601-1.

* Ikke utsett håndstykket for direkte sollys over lengre tidsrom.
* Hvis håndstykket ikke skal brukes over lengre tid, må du oppbevare det på et rent, tørt sted etter autoklavering.
* Levetiden til TORQTECH er 7 år (basert på selvsertifisering) fra forsendelsesdatoen, forutsatt at enheten inspiseres og 

vedlikeholdes regelmessig og korrekt.

Bruks-, transport- og oppbevaringsforhold
Bruk Temperatur: +10 °C til +40 °C; fuktighet: 30 % til 75 % (ikke-kondenserende);  
 Atmosfærisk trykk: 70 kPa til 106 kPa 
Transport og oppbevaring Temperatur: -10 °C til 70 °C; fuktighet: 10 % til 85 % (ikke-kondenserende);  
   Atmosfærisk trykk: 70 kPa til 106 kPa

Symboler

Atmosfæretrykkbegrensning

GS1 DataMatrix

CE-merking (0197)
  Samsvarer med EU-  
  direktiv 93/42/EØF.
CE-merking
  Samsvarer med EU-
  Directive, 2011/65/EU.

Bemyndiget representant 
i EU i samsvar med EU-
direktiv 93/42/EØF

Kan autoklaveres opptil 135 °C Støtter høytemperaturrengjøring 
og desinfeksjon.

Produsent Produksjonsdato

Temperaturgrense

Se bruksanvisningen

Fuktighetsgrense

Serienummer
F.eks., G00001

E.g., L104G00001K

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

1

1

1

[Noen symboler er ikke i bruk.]

Selges Separat
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3 4

11 2
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1

24 måneder

Skru spyledysen på sprayboksen, og skyv deretter 
spaken på dysen opp i pilens retning.

Smør chucken og sjekk 
deretter chuckgrepet på 
nytt.  Hvis chucken fortsatt 
ikke består testen, må du 
reparere håndstykket.

< Fjerne >

< Sett inn >

• Sett alltid bors og spisser helt inn, og dra lett i dem for å sikre at de ikke kommer ut. Ellers kan boret eller spissen kan 
falle ut og skade pasienten eller svelges.

• Vent til håndstykket slutter helt å rotere før du setter inn eller fjerner et bor eller en spiss.

3. Sette inn og ta ut bor og spisser

• Beskytt fingrene mot kutt ved å bruke hansker når du setter inn eller tar ut et bor eller en spiss.

Hold knappen nede og skyv boret eller spissen helt inn.

Hold trykknappen godt nede og trekk boret eller spissen rett ut.

Sett boret helt inn.
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Sørg for å sette boret eller spissen i 
rett stilling helt inn.

Ta ut boret eller spissen og koble håndstykket fra motoren.

* Se brukerhåndboken for motoren.
* Det kan være vanskelig å fjerne et bor eller en spiss som sitter igjen 

i håndstykket.

4. Etter bruk

5. Rengjøring

Hvis et legemiddel som er brukt til behandling har festet seg på 
håndstykket, må det vaskes av under rennende vann.
Ikke utfør rengjøring med ultralyd.

Tørk av håndstykket med et stykke gasbind som er fuktet i etanol til des-
infeksjon (etanol 70 % til 80 vol-%) og vridd godt opp. Rengjør enden av 
lysguiden hvis lyset ser ut til å være svakt.(bare for modell med lys)

Ikke bruk noe annet enn etanol. Ikke bruk for mye etanol. Den kan renne på innsiden og skade håndstykket.
Rotasjon og spraytilførsel vil bli svekket hvis det kommer rusk inn i vann- eller luftledningene.
Ikke dypp håndstykket i eller tørk det med noe av følgende: funksjonelt vann (surt elektrolysert vann, sterke alkaliske 
løsninger og ozonvann), medisiner (glutaral etc.), eller andre typer spesialvann eller kommersielle rengjøringsvæsker. 
Slike væsker kan resultere i metallkorrosjon og at legemiddelrester blir sittende fast på håndstykket.

6. Desinfeksjon

7. Smøring

Skyv spaken nedover. Sett dysen inn i tilkoblingsenden på håndstykket, 
hold den godt og spray deretter i 2 sekunder.

Hvis man ikke smører håndstykket, kan dette føre til feilfunksjon.
Bruk aldri noen annen type spray enn LS SPRAY eller MORITA MULTI SPRAY. 
Hodet kan bli ganske kaldt hvis sprayen påføres i mer enn 5 sekunder. I dette tilfellet må du vente litt før 
du bruker håndstykket, ellers kan lagrene bli skadet.
Bruk alltid sprayflasken i oppreist stilling.  Bruk kun spesialspyledysen som følger med.
Sett spyledysen rett inn i chucken og trekk den rett ut.

8. Fjerne overflødig olje

Koble håndstykket til motoren, pek hodet nedover og kjør 
motoren i omtrent 30 sekunder.  Bruk et stykke gasbind 
til å tørke av eventuell olje som kommer på utsiden av 
håndstykket.

• Etter at du har smurt håndstykket, må du fjerne overflødig olje.  Motoren kan fungere feil hvis det kommer 
olje inn i den.  Også overflødig olje inne i håndstykket kan føre til at det blir overopphetet. 
Når du tørker av overflødig olje fra hodet, må du passe på at du ikke berører trykknappen mens håndstyk-
ket går.  I gjøre det vil føre til slitasje på hetten og kassetten, noe som gjør det vanskelig å sette inn og 
fjerne boret.

• Svekkelse av chuckgrepet kan føre til at et bor eller en spiss forårsaker skade i pasientens munnhule, eller 
at et bor eller en spiss svelges av pasienten.  Test chuckgrepet når du merker at det er blitt svakere eller 
minst én gang om dagen.

9. Test av chuckgrep

Sette inn chuck-testeren. Hold trykknappen nede og trykk chuck-testeren helt inn, og slipp deretter knappen. 
Trekk forsiktig i testeren til sporet er synlig. 

Slutt å trekke i testeren, 
hold knappen nede og 
trekk deretter testeren 
ut av chucken.

Hvis du ser et spor Hvis du ikke ser et spor og testeren kommer ut

Spor

10. Pakking og sterilisering

11. Feilsøking
• Ikke rett sprayboksen mot noen.
• Ikke bruk sprayen i et lukket rom uten tilstrekkelig ventilasjon. Åpne vinduer og slå på eksosvifter for å sikre 

at rommet er godt ventilert.
• Ikke få sprayen i øynene. Hvis du får det i øynene ved et uhell, må du vaske dem rikelige mengder vann og 

oppsøke lege.
• Ikke få sprayen på huden din. Hvis den kommer i kontakte med huden din, må du vaske den av med såpe 

og vann.
• Hvis det brukes i en vask eller et annet lukket rom, kan en brennbar tåke gjennomsyre luften. Hold området 

fritt for åpen ild eller andre antennelseskilder.

 Overoppheting

Før du inspiserer eller justerer håndstykket, må du kontrollere at hovedstrømbryteren er slått på og at hovedluft- og vann-
ventilene er åpne. Hvis håndstykket ikke fungerer ordentlig selv etter inspeksjon og justering, kan du kontakte din lokale 
forhandler eller J. MORITA OFFICE og få det reparert.

Chuckgrepet er  
normalt

Chuckgrepet er  
svekket

FEILRIKTIG

Fjern bore- og poleringsavfall fra hodet med en børste og rennende 
vann.
Rengjør sprayåpningen med medfølgende hulltråd til sprayåpningen.
Etter rengjøring, bruk sprøyten eller en luftblåsepistol for å kvitte deg 
med fuktighet som er igjen i håndstykket.

VILKÅR OG BETINGELSER
J. MORITA MFG. CORP. garanterer produktet som følger:
1. Garantivilkår. 

J. MORITA MFG. CORP. garanterer at dette produktet vil være fritt for defekter i materiale og utført arbeid i 24 måneder. 
2. Elementer ikke dekket av garanti. 

Denne garantien dekker ikke deler av produktet eller forbruksvarer som normalt må byttes ut, som glass- eller gummikomponenter og 
lignende. Denne garantien dekker heller ikke mangler eller skader forårsaket av:
a. Unnlatelse av å betjene eller bruke produktet i samsvar med instruksjonene for bruk eller advarsels-/forsiktighetsmerker.
b. Endringer av produktet, kobling av produktet til andre produkter, eller bruk av komponenter eller reservedeler som ikke er spesifi-

sert eller godkjent av J. MORITA MFG. CORP. 
c. Reparasjoner utført av parter ikke utpekt av J. MORITA MFG. CORP.
d. Ulykker eller krefter utenfor J. MORITA MFG. CORP.s kontroll, for eksempel at produktet mistes eller at produktet kolliderer med 

andre gjenstander, brann, flom, naturkatastrofe, osv.
e. Bruk eller drift av produktet i settinger eller under forhold som ikke er spesifisert av J. MORITA MFG. CORP. eller angitt i instruk-

sjonene for bruk, inkludert, uten begrensning, uautoriserte endringer i utstyrsinnstillinger, tilkobling til uautoriserte enheter. 
3. Utbedringer for kunde. 

Kunden må vise denne garantien når han eller hun krever dekning eller anvendelse av den, og enten sende eller levere produk-
tet til et autorisert sted tilhørende J. MORITA MFG. CORP. eller dets datterselskaper eller autoriserte forhandlere.  Ved mottak og 
bekreftelse av denne garantien, inspeksjon av produktet og bestemmelse av dekningen som fremkommer fra denne garantien, vil J. 
MORITA MFG. CORP. etter eget skjønn levere delene eller komponentene enten erstattet eller reparert gratis til kunden. Leverings- 
og fraktkostnader er kundens ansvar. 

4. BEGRENSNINGER OG UNNTAK FRA GARANTI. 
Rettighetene som er angitt i avsnitt 3 er kundens eneste og eksklusive rettigheter.  J. MORITA MFG. CORP. GIR INGEN ANDRE UT-
TRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG EKSKLUDERER SPESIFIKT ALLE ANDRE GARANTIER INKLUDERT, 
UTEN BEGRENSNING, ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT 
FORMÅL. J. MORITA MFG. CORP. SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE, DIREKTE 
ELLER INDIREKTE, TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, ELLER SPESIELLE SKADER AV NOE SLAG, INKLUDERT, 
UTEN BEGRENSNING, SKADER FOR TAP AV INNTEKT, FORRETNINGSTAP ELLER TAP AV FORRETNINGSMULIGHET ELLER 
ANNET LIGNENDE ØKONOMISK TAP SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV DRIFT, BRUK ELLER AVBRUTT BRUK AV PRODUKTET. 

5. Reparasjoner ikke dekket av garanti. 
Når det gjelder reparasjoner som ikke er innenfor garantiperioden eller på annen måte ikke dekkes av denne garantien, vil J. MORITA 
MFG. CORP. utføre det samme, innen rimelig tid, effektivt og til en passende kostnad.  

Det er lettest å holde knappen nede hvis du setter pekefingeren 
der hodet går sammen med hovedenheten.

Sørg for at strømning for kjølingsluft og spyling er i samsvar med spesifikasjonene. Sørg også for at motoren fungerer 
riktig.

Spylefilter

Spyledyse til chuck

Dekk hodet på håndstykket med gasbind, stikk spy-
ledysespissen til chucken inn i borhullet, og spray 
deretter i 2 sekunder.

Smør chucken, og bruk deretter et nytt bor eller en ny spiss for å sjekke om problemet er løst.
Hvis dette ikke løser problemet, må håndstykket repareres.

 Kan ikke sette inn bor eller spisser / chuckgrepet er svekket

Enhetsnavn Modus Vaskemiddel
(konsentrasjon)

Neutralizer*
(konsentrasjon)

Rinse
(konsentrasjon)

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

neodisher Z
(0,1 – 0,2 %)

neodisher Mielclear
(0,02 – 0,04 %)

* Etter rengjøring kan det være igjen streker eller hvite flekker på håndstykket.   
Bruk nøytralisator (neutralizer) til å fjerne streker eller hvite flekker.

* Når du bruker en høytemperatur vaskemaskin-desinfektor til å rengjøre håndstykket, må du overholde 
betingelsene spesifisert nedenfor.

Høy-temperatur rengjøringsbetingelser

Bruksbetingelser for høytemperatur vaske-desinfektorer

Forholdsregler ved bruk
• Bruk alltid en håndstykkeholder ved vask av håndstykket, og sørg for å skylle nøye på innsiden av håndstykket.
• For mer informasjon om hvordan man håndterer medisiner eller justerer deres konsentrasjon, henvises til 

brukerhåndboken for vaskeenheten.
• Kontroller for å se om håndstykket er helt tørt etter vask, også på innsiden. Hvis det er igjen vann inne i håndstykket, 

blåser du det ut med en luftpistol eller tilsvarende verktøy. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til at restvannet 
kommer ut under bruk og fører til dårlig smøring eller sterilisering.

• Smør alltid håndstykket etter vask.

Bruk alltid en håndstykkeholder når du vasker håndstykket. Ellers kan legemiddelrester bli igjen inne i 
håndstykket. Det kan korrodere eller tette luft- eller vannrøret, noe som kan føre til funksjonsfeil på håndstykket.
Feil rengjøringsmetoder og -løsninger vil skade håndstykket.
Ikke rengjør håndstykket ved hjelp av sterkt syreholdige eller alkaliske løsninger, da disse kan få metallet til å 
korrodere.
Gjenværende fukt i håndstykket kan føre til at restvannet kommer ut under bruk og fører til funksjonsfeil, eller 
dårlig smøring eller sterilisering.
Ikke la et håndstykke ligge inne i vaske-desinfektoren.

Smør med LS SPRAY (selges separat) eller MORITA MULTI SPRAY før autoklavering og etter behand-
lingsøkter morgen og ettermiddag.

Bruk en luftpistol og blås håndstykketilkoblingen i 20 til 30 
sekunder for å bli kvitt fuktighet som er igjen i håndstykket. 
Tørk av overflødig olje fra håndstykket med ett gasbind.

Du kan bruke treveissprøyten til MORITA i stedet for en 
luftblåsepistol.
(I dette tilfellet fest luftdysen til tuppen av treveissprøyten. 
Luftdysen leveres med en mikromotor eller med tilleggsut-
styr.)

• For å hindre spredning av alvorlige, dødelige infeksjoner som f.eks. HIV og hepatitt B, må håndstykket autoklaveres 
etter fullført behandling av hver pasient.

• Instrumentene er svært varme etter autoklavering, så ikke berør dem før de har kjølt seg ned.

Ikke steriliser håndstykket med andre metoder enn autoklavering.
Fjern boret eller spissen før autoklavering.
Hvis man ikke rengjør og smører håndstykket før autoklavering, kan dette føre til feilfunksjon av håndstykket.
Steriliserings- og tørketemperaturene må ikke overstige 135 °C. En tørketemperatur som overstiger 135 °C, vil føre til 
kontaminering av håndstykket eller en funksjonsfeil.
Ved autoklavering av håndstykket må det ikke komme i kontakt med varmekilden eller hovedenheten til autoklaven. 
Dette for å unngå skade på O-ringene eller andre deler på grunn av den høye temperaturen. 
Ikke la håndstykket ligge igjen i autoklaven.

Plasser håndstykket i en steriliseringslomme og autoklaver det.
Etter autoklavering, oppbevar håndstykket i et tørt miljø.

* Autoklaverings- og tørketemperaturene må ikke overstige +135 °C.
* Minimum tørketid etter sterilisering: 10 minutter.

Anbefalt temperatur og tid:
I en steriliseringslomme, minimum 6 minutter ved +134 °C  
eller minimum 60 minutter ved +121 °C

Ta håndstykket av motoren og trå på fotpedalen. Kommer det vann ut av motorskjøten?

Hvis det ikke kommer vann ut
Se den medfølgende brukerhåndboken for motoren.

Hvis det kommer vann ut
Kontroller O-ringen på motorskjøten.  Skift den ut hvis den er slitt eller 
skadet og smør den inn med olje. Hvis o-ringen er OK, må du rense luft- 
og vannåpningene på håndstykket.  Ta også ut vannfilteret og rengjør det. 
(kun modell med lys: Se diagrammet til høyre.)  Hvis spylingen fortsatt ikke 
virker, må du reparere håndstykket.

 Dårlig vanntilførsel

 Dårlig rotasjon
Sørg for at motoren er riktig koblet til slangen. Fjern håndstykket fra motoren og tråkk på fotpedalen. Kjører motoren?

Hvis motoren går
Sørg for at håndstykket er koblet riktig til motoren, og trå deretter på fotpedalen for å se at boret går. Hvis boret ikke 
går, må håndstykket repareres.

Hvis motoren ikke går
Se den medfølgende brukerhåndboken for motoren.
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