
24 måneder

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, slik som glass- eller gummikomponenter, 
lamper, kassetter, kulelagre og lignende.  Denne garantien dekker heller ikke mangler eller skader forårsaket av:
a. Funnlatelse av å betjene eller bruke produktet i samsvar med instruksjonene for bruk eller advarsel-/forsiktighetsmerker.
b. Mendringer 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 at produktet mistes eller 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 enhetsinnstillinger, tilkobling til uautoriserte enheter. 
3. Beføyelser for kunde. 

Kunden må vise denne garantien når han eller hun krever dekning eller anvendelse av den, og enten sende eller levere produktet 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 frakt-
kostnader er kundens ansvar. 

4. BEGRENSNINGER OG UNNTAK FRA GARANTI.Beføyelsen som er angitt i avsnitt 3 er kundens eneste og eksklusive beføyelse.   J. 
MORITA MFG. CORP. GIR INGEN ANDRE UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE OG EKSKLUDERER SPESIFIKT ALLE 
ANDRE GARANTIER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, NOEN 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 SKA-
DER 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 PRODUKTETS YTELSE 
ELLER BRUK ELLER AVBRUTT BRUK AV PRODUKTET.  

5. Reparasjoner ikke dekket av garanti. 
For 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.   

Stjernetrekker
Kodenr.: 5011440

Gripestyrketester for 
chuck (lysegrønn)
Kodenr.: 5010695

Kroneverktøy
for PAR-4HEX-O og PAR-4HX-O

Kodenr.: 5011328

Vedlikeholdsoljespray 
MORITA MULTI SPRAY
Kodenr.: 7914113 eller  
5010201

4H spyledysesett
Dyseformen avhenger av hver kobling. For detaljer, se neste side 
følgende liste for 4H-spraydysesett.
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Ansvarsfraskrivelser
 J. MORITA MFG. CORP. vil ikke være ansvarlig for ulykker, skade på produkter eller personskade som følge av:

1. Reparasjoner utført av personell som ikke er autorisert av J. MORITA MFG. CORP.
2. Alle endringer, modifiseringer eller forandringer på deres produkter.
3. Bruk av produkter laget av andre produsenter, unntatt for de produsert av J. MORITA MFG. CORP.
4. Vedlikehold eller reparasjoner ved bruk av deler eller komponenter unntatt de som er spesifisert av J. MORITA 

MFG. CORP. eller som ikke er i sin opprinnelige tilstand.
5. Betjening av enheten på en andre måter enn de som er beskrevet i betjeningsprosedyrene i denne håndboken eller 

på en måte som ikke er i samsvar med sikkerhetsreglene og advarslene i denne håndboken.
6. Arbeidsplass-, miljø- eller installasjonsforhold som ikke er i samsvar med kravene beskrevet i denne håndboken, for 

eksempel feil strømforsyning.
7. Brann, jordskjelv, flom, lynnedslag, naturkatastrofer eller force majeure.

 Levetiden til TWINPOWER TURBINE 4H er 4 år fra monteringsdato, forutsatt at enheten inspiseres og vedlikeholdes 
regelmessig og korrekt.

Tusen takk for at du har kjøpt håndstykket TWINPOWER TURBINE 4H.
Denne enheten overfører trykkluft til rotasjonskraft og overfører den til et rosenbor som er festet til instrumentets hode 
for å kutte og polere tenner eller kunstige proteser. For optimal sikkerhet og ytelse, og for å unngå å personskade, må du 
lese denne håndboken grundig før du bruker instrumenter, og ta hensyn til advarsler og forsiktighetsregler. Hold denne 
håndboken lett tilgjengelig for hurtig og enkel referanse.
Denne håndboken svarer til følgende modeller av TWINPOWER TURBINE 4H-serien, som kan festes direkte til koplinger 
produsert av J. MORITA MFG. CORP. eller andre selskaper.

Modell/Type Kopling
• PAR-4HEX-O(-45) • PAR-4HX-O • PAR-4HUEX-O • PAR-4HUMX-O MORITA 4H Coupling
• PAR-4HEX-O-KV(-45) • PAR-4HX-O-KV • PAR-4HUEX-O-KV • PAR-4HUMX-O-KV KaVo MULTIflex/MULTIflex LUX Coupling
• PAR-4HEX-O-NK • PAR-4HX-O-NK • PAR-4HUEX-O-NK • PAR-4HUMX-O-NK NSK Mach/Phatelus Coupling
• PAR-4HEX-O-WH • PAR-4HX-O-WH • PAR-4HUEX-O-WH • PAR-4HUMX-O-WH W&H Roto Quick Coupling
• PAR-4HEX-O-SR • PAR-4HX-O-SR • PAR-4HUEX-O-SR • PAR-4HUMX-O-SR Dentsply Sirona Quick Coupling (Sirona R/F)

Varemerker og registrerte varemerker:
Navn på selskaper, produkter, tjenester, osv. som brukes i denne bruksanvisningen er enten varemerker eller registrerte 
varemerker som tilhører hvert enkelt selskap.

Brukeren (f.eks. helseinstitusjon, klinikk, sykehus, osv.) er ansvarlig for administrasjon, vedlikehold og bruk av medisinske 
enheter.
Dette instrumentet skal ikke brukes av andre tannleger, leger eller andre juridisk autoriserte fagfolk.
Ikke bruk TWINPOWER TURBINE 4H til annet enn det spesifiserte tannbehandlingsformålet.
Amerikansk lovgivning tillater kun at denne enheten selges av eller etter rekvisisjon fra en tannlege (bare gyldig for USA).

Symbolene og uttrykkene som følger indikerer graden av fare og skade som kan være resultatet hvis instruksjonene de 
svarer til ikke overholdes:

Dette varsler brukeren om muligheten for ekstremt alvorlig skade eller fullstendig destruksjon av 
enheten, samt andre materielle skader, inkludert muligheten for brann.

Dette varsler brukeren om muligheten for mindre eller moderat pasientskade.

Dette informerer brukeren om viktige punkter vedrørende bruk av eller risikoen for enhetsskade.

HovedenhetHode

Sprayhull Lysguide

Håndstykkeforbindelse
Deleidentifikasjon

Bruks-, transport- og oppbevaringsforhold Selges separat

Symboler

Medfølgende artikler

Tekniske spesifikasjoner

Krone

SporTrykknapp

Sprayhulltråd   
Kodenr.: 5250940 (Autoklavbar)

Bare for TWINPOWER TURBINE 4H WH-serien *1 Målemetoden for effekten er basert på «Utgangseffekt for høyhastighets turbinhåndstykke» i ISO 14457 Tannpleie – håndstykker og motorer.
*2 Ikke bruk miniatyrrosenbor eller kortskaftede rosenbor av andre modeller enn PAR-4HUMX-O.

* Bruk denne enheten med tannbehandlingsutstyr som samsvarer med IEC 60601-1.
* Spesifikasjoner kan bli endret uten varsel på grunn av forbedringer.

Modell/Type
PAR-4HEX-O PAR-4HX-O PAR-4HUEX-O PAR-4HUMX-O PAR-4HEX-O-45

4H KV NK WH SR 4H KV NK WH SR 4H KV NK WH SR 4H KV NK WH SR 4H KV
Lengde [mm] 110 115 100 120 100 110 115 100 120 100 110 115 100 120 100 110 115 100 120 100 110 115
Vekt [g] 50 57 50 50 50 50 57 50 50 50 50 57 50 50 50 50 57 50 50 50 50 57
Lagertype Kulelager
Chucktype Skyv chuck
Kassettype Kapselkassett Rotorkassett Kapselkassett
Lufttrykk [MPa] (ved enden av håndstykket) 0,20 til 0,29
Anbefalt lufttrykk [MPa] (ved enden av håndstykket) 0,23 til 0,25
Vanntrykk [MPa] (ved enden av håndstykket) 0,05 til 0,20
Anbefalt vanntrykk [MPa](ved enden av håndstykket) — 0,1 til  0,2
Lufttrykk i spiss [MPa] (ved enden av håndstykket) 0,20 eller mer —

Eksostrykk [MPa] (ved enden av håndstykket) 0,03 eller mindre
Maksimal effekt [W]*1 (for 0,29 MPa endetrykk i håndstykket) 22 25 20 18 20
Rotasjonshastighet [rpm] (for 0,2 MPa lufttrykk) 370 000 ± 30 000 350 000 ± 30 000 370 000 ± 30 000
Luftstrøm NL/min (for 0,29 MPa endetrykk i håndstykket) 60 eller mindre
Antall sprayhull 3 1 3
Diameter på hode [mm] 10,5 12 9 10,5
Hodehøyde [mm] 13,2 12,7 10,6 13,2

Brukbar rosenborkonfigura-
sjon: 
Type 3-skaft (FG)

Diameter på skaft [mm] 1,59 til 1,60
Lengde på skaft [mm]*2 10 eller mer 7,5 eller mer 10 eller mer
Total lengde [mm]*2 22 eller mindre 20 eller mindre 20 til 25
Spissdiameter [mm] 2,0 eller mindre

Anvendt del Type B
Lampespenning [V] 3,3 ±0,05 (ved flange)

Løsne skruen

* Noen symboler er ikke i bruk.

Bruksforhold 
Temperatur: +10 °C til +40 °C, fuktighet: 30 % til 75 % (ikke-kondenserende),  
Atmosfærisk trykk: 70 kPa til 106 kPa

Transport- og oppbevaringsforhold 
Temperatur: -10 °C til +70 °C, Fuktighet: 10 % til 85 % (ikke-kondenserende), 
Atmosfærisk trykk: 70 kPa til 106 kPa

* Ikke utsett enheten for direkte sollys over lengre tidsrom.
* Hvis enheten ikke skal brukes over lengre tid, må du oppbevare det på et rent, tørt sted etter autoklave-

ring.

Standarder og prosedyrer for avhending av medisinske enheter
Alle medisinske enheter som kan være kontaminert, må først dekontamineres av den ansvarlige legen eller medisinske 
institusjonen, og deretter avhendes av en agent som er lisensiert og kvalifisert til å håndtere standard industrielt avfall og 
industrielt avfall som krever spesialbehandling.

4H

TWINPOWER TURBINE 4H
Luftturbinhåndstykke

Produsent Produksjonsdato

FuktighetsgrenseTemperaturgrense Atmosfæretrykkgrense

Medisinsk enhetUnik enhetsidentifikasjon

Se bruksanvisningen

Kan autoklaveres 
opptil +135 °C Støtter vaske-desinfektorer GS1 DataMatrix

Serienummer UDI MD

Håndstykkets modell er 
merket på hovedenheten.

Vedlikeholdssett
Kodenr.liste

for 4H-kodenr.: 1831130

for KV-kodenr.: 1831140

for NK-kodenr.: 1831150

for WH-kodenr.: 1831160

for SR-kodenr.: 1831170

Vedlikeholdssett

4H spyledysesettliste

Alt-i-ett vedlikeholdssett for 
hver serie, som inneholder 
artiklene nedenfor, er også 
tilgjengelig.
• Stjernetrekker
• Gripestyrke tester for chuck
• Kroneverktøy
• 4H pyledysesett

For kodenumre, se Liste over 
kodenumre for utstyrssett vist 
nedenfor.

(Kan desinfiseres med etanol)

(Kan desinfiseres med etanol)
(Kan desinfiseres 
med etanol)

(Kan desinfiseres med etanol)

(Kan desinfiseres med etanol)

for 4H-kodenr.: 5010307 for WH-kodenr.: 5010295

for KV-kodenr.: 5010293 for SR-kodenr.: 5010297

for NK-kodenr.: 5010299

TWINPOWER TURBINE 4H

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

Bemyndiget repre-
sentant i EU i sam-
svar med EU-direktiv 
93 /42 /EØF

Av de 3 sprayhullene er ett 
rettet mot enden av et 25 mm 
rosenbor.

Ende på 25 mm 
rosenbor

Ende på 
20 mm 
rosenbor

Spray for PAR-4HEX-O-45

BRUKSANVISNING



Er det unormal varme fra hodet, 
trykknappen eller kronen?
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Kronefjerning og lignende operasjoner gir betydelig vibrasjon. Dette kan føre til at rosenboret 
kommer ut under bruk eller at rosenboret setter seg fast i håndstykket etter bruk. For å unngå disse 
problemene må du slutte å bruke håndstykket med jevne mellomrom og ta ut rosenboret og sette det 
inn igjen fra tid til annen, i stedet for å bruke håndstykket kontinuerlig.
Hvis trykknappen trykkes mot tennene på motsatt side av tannen som behandles under behandlin-
gen, vil det føre til slitasje på trykknappens indre overflaten. Dette vil gjøre det vanskelig å sette inn 
og fjerne rosenboret.

Bruk

• Kronen og kroneskruen er strammet ordentlig.
• Ingen hull eller tilbakeslag ved tilkoblingen av kronen, hodet og ho-

vedenheten.
• Det er ingen sprekker, flis, fremspring eller bulker på lysguiden.
• Ingen riper, deformasjon, rust eller smuss på håndstykket.
• Koble håndstykket til en kopling, og gi trekk i det lett for å kontrollere at 

håndstykket er ordentlig koblet til.
• Kjør håndstykket i omtrent 10 sekunder og kontroller at det ikke er noen 

hastighetsreduksjon, unormal vibrasjon eller støy.
• Rett etter testen ovenfor berører du hodet, trykknappen og kronen med 

hånden og sjekker at de ikke er varme.
• Sprayen har en fin, tåkete kvalitet, med unntak av PAR-4HEX-O-45-

modeller der den er mer strømaktig.
• Sprayen slippes ut fra alle sprayhullene.
• Kontroller håndstykket og koplingstilkoblingen; den er ikke løs, det er 

ingen luft- eller vannlekkasje fra tilkoblingen, og lyset kommer til hodet 
gjennom lysguiden.

• Rosenbor er satt inn hele veien og fastspent i en chuck.
• Kjør håndstykket med innsatt rosenbor og sjekk at det ikke er unormale 

vibrasjoner eller støy.

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

Hvis det oppdages unormale forhold, må du ikke bruke håndstykket og få en fagperson til å reparere det.

Forsikre deg om at håndstykkets tilkobling og kobling er frie for støv slik 
som bomullsfibre eller rester av O-ring osv. Unnlatelse av å gjøre dette kan 
skade instrumentet.

Noen rengjøringsmidler for rosenbor vaskemidler inneholder ingredienser som får metaller til å rus-
te. Sørg for å tørke vekk rengjøringsmiddelet for rosenbor før du setter rosenboret i chucken.
Selv om rosenboret ikke er brukt tidligere, kan det hende at det ikke er velbalansert på grunn av 
en deformitet. Dette vil medføre økt risiko for skade på chuck eller lagre på grunn av vippende 
rosenbor. Slutt å bruke håndstykket umiddelbart hvis du merker at rotasjonsstøyen er høy.
Bruk av skitne skaft vil føre til at chucken mister gripestyrken, og det kan være vanskelig å ta rose-
boret ut.
Hvis vaskemiddel, støv eller andre fremmedlegemer kommer inn i chucken, kontakt din lokale 
forhandler eller J. MORITA OFFICE for å be om en inspeksjon. 

Bruk komprimert trykkluft som ikke inneholder rusk eller olje. Unnlatelse av å gjøre dette, kan føre til en funk-
sjonsfeil.
Still tannbehandlingsutstyrets luft- og vanntrykk innenfor det anbefalte området.
 

* Bruk rosenbor eller punkter med skaft som samsvarer med ISO 1797-1. 

* Henvis til brukerhåndboken som følger med kopingene eller turbinrørene.

Sørg for å sette rosenboret helt inn. Trykk godt på trykknappen og sett rosenboret helt inn samtidig.

Hold trykknappen godt inne og trekk rosenboret rett ut.

Det er lettere å trykke på trykknappen hvis du 
støtter håndstykkets hovedenhet med pekefinge-
ren på et punkt mellom hodet og kroppen.

Sett inn
Trykk på trykknappen og sett inn rosen-
boret samtidig.

Sett rosenboret helt inn.

Riktig Feil

Trykk på trykknappen og 
fjern rosenboret samtidig.

Trykk på trykknappen.

Når du setter inn eller fjerner et rosenbor, må du sørge for at rotasjonen er fullstendig stoppet. Unnlatelse av å gjøre dette vil føre 
til slitasje på den trykknappens indre overflaten, noe som gjør det vanskelig å sette inn og fjerne rosenboret.
Ikke sett inn eller ta ut et rosenbor uten å trykke på trykknappen.

Installere

Fjerner

Forholdsregler

Er kroneskru-
en på plass?

Er kronen ikke løs?

• Hvis kronen eller kroneskruen er løs, eller hvis de er skadet eller slitt, kan kronen eller kassetten fly 
av i munnhulen og forårsake skade.

• Bruk aldri typene rosenbor som er beskrevet nedenfor. Bruk av slike rosenbor er ekstremt 
farlig, da de kan løsne seg og forårsake skade på pasientens munnhule eller svelges av 
pasienten. 
 • Overholder ikke ISO-standarder. 
 • Har spor, riper eller ødelagte blader eller skaft. 
 • Deformert, bøyd, rusten, fliset eller ødelagt 
 • Det er modifisert (for eksempel kortskaftet).

• Sett rosenboren så langt inn i chucken som mulig, og trekk i den forsiktig for å kontrollere at den er skikkelig festet.
• Hvis du bruker håndstykket med et rosenbor som er satt inn feil, kan det føre til at et rosenbor kommer ut og skader 

munnhulen eller svelges av pasienten.

• Før du kobler til håndstykket, må du sørge for at verken lampedekse-
let eller håndstykkets tilkobling ikke er løs, slitt eller skadet.

Sørg for at det er ingen feil.

Lampedeksel
Håndstykkeforbindelse

• Trekk lett i slangen før bruk for å sjekke om håndstykket er ordentlig 
koblet til og kjør håndstykket utenfor pasientens munnhule. Hvis forbin-
delsen er løs, kan håndstykket løsne og forårsake en farlig situasjon.

• Vent til håndstykket slutter å rotere før du kobler til eller demonterer 
håndstykket.

• Sørg for å vedlikeholde håndstykket etter bruk på hver pasient for å forhindre infeksjon.
 
• Ved uttrekking av tenner, splittede tenner, endodontisk behandling osv. eller snitt eller åpne sår 

i bløtvev, må det utvises forsiktighet for å unngå subkutant emfysem på grunn av luft fra hånd-
stykket.

• Før kjører du håndstykket utenfor pasientens munnhule for å kontrollere følgende punkter: 
 • Rosenbor vipper ikke 
 • Ingen unormal vibrasjon eller lyd 
 • Ingen tilbakeslagsbevegelse ved hodet, trykknappen eller kronen 
 • Ingen varme genereres ved hodet, trykknappen eller kronen 
 • Rotasjonshastighet og -retning er riktig

• Slutt å bruke håndstykket umiddelbart hvis håndstykket er varmt, rotasjonshastigheten reduse-
res eller gir unormal vibrasjon eller støy. Kulelagre i hodet er forbruksdeler.

• Slutt å bruke håndstykket umiddelbart hvis håndstykket blir skadet; hodet kan bli overopphetet 
og føre til forbrenning på brukeren eller pasienten.

• Vent til rotasjonen stopper helt før du setter inn eller fjerner rosenbor. Hvis du holder trykknap-
pen nede mens håndstykket er i bruk, kan det føre til forbrenning på brukeren.

• Ikke bruk håndstykket med kronen som kommer i kontakt med bløtvev slik som bukkal slimhinne 
i munnhulen, eller trykknappen presser mot de antagonistiske tennene. Dette kan føre til skade 
på tannmasse eller forbrenning på pasienten.

• Slutt å bruke håndstykket umiddelbart hvis rosenboret løsner mens du borer en tann.
• Ikke bruk kraft i en retning som kan føre til at roseboret løsner (graves ut). Ellers kan rosenboret 

løsne og forårsake skade på pasientens munnhule eller svelges av pasienten.
• Spray alltid vann og bruk teknikker med myk berøring (fjærberøring) mens du bruker håndstyk-

ket for å unngå skade på tannmasse.
• Vent til et rosenbor stopper helt før du setter det i eller tar det ut av pasientens munnhule.

• Når du bruker sveisede eller brente rosenbor, må du forsikre deg om at rosenborspissen 
ikke vipper.

• Sørg for å følge kravene angående brukbar rosenborlengde og skaftlengde. Bruk av rosen-
bor som ikke støttes er farlig, da de kan løsne seg og forårsake funksjonsfeil.

• Bruk hansker og pass på at du ikke skader fingrene når du setter inn eller fjerner rosenboret.

• Bruk alltid personlig verneutstyr (PVU), slik som vernebriller, hansker, maske osv. når du bruker 
dette håndstykket.

• Utfør alltid inspeksjon før bruk før du bruker håndstykket. *  Før bruk1
• Hvis du merker unormal støy, vibrasjon, varmegenerering eller vipping av rosenboret under 

bruk, må du bytte ut rosenboret med et nytt og deretter prøve å bruke håndstykket for å sjekke 
om problemet er løst. Slutt å bruke håndstykket øyeblikkelig hvis dette ikke løser problemet og 
få det reparert av en fagperson.

• Sørg for å fjerne rosenboret når du oppbevarer håndstykket i tannlegestolen. Unnlatelse av å 
gjøre dette kan skade en annen person eller eiendom.

• Hvis rosenboret setter seg fast i håndstykket, må du ikke fjerne det med kraft ved hjelp av tang 
eller annet verktøy. Få det reparert av en fagperson i stedet.  
 
Hvis det blir brukt overdreven kraft, kan chuckmekanismen bli skadet og rosenboret kan løsne 
under bruk.

• Følg rosenborprodusentens anbefalinger for rotasjonshastighet og -retning.
• Håndter håndstykket forsiktig; ikke slipp den eller la den svinge og slå mot tannbehandlingsut-

styret.
• Ikke se direkte inn i håndstykkelyset.
• Pass på å bruke en kofferdam på egnet vis.

Før bruk

Håndstykkeforbindelse Sette inn / ta ut rosenbor

Rosenbor

1

2 3

Regelmessig vedlikehold og inspeksjon

TWINPOWER TURBINE 4H

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Kontroller alltid følgende punkter utenfor munnhulen før du bruker håndstykket.

• Forsikre deg om at det ikke slippes ut luft i rosenborets retning. (PAR-4HEX-O-45-modeller)
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* Utfør vedlikehold av håndstykket umiddelbart etter bruk på hver pasient ved å følge prosedy-
rene 1 til 6.

Fjern rosenboret fra håndstykket, og koble håndstykket fra røret. Tørk av 
kuttesmuss og annet smuss med rennende vann og en myk børste.

Rengjør sprayhullet/sprayhullene med medfølgende sprayhulltråd, og 
skyll av håndstykket i rennende vann.

Sprayhulltråd

Spraydyse

Tørk av det våte håndstykket etter rengjøring og bruk sprayen eller en 
luftpistol for å fjerne gjenværende fuktighet i håndstykket.

Frukt en bomullspinne med litt etanol (70 % til 
80 % volum) og rengjør lysstiften forsiktig.

Tørk av hele håndstykket med et stykke gas 
fuktet med etanol (70 til 80 % volum).

Lysguide

Ikke bruk noe annet enn etanol (70 % til 80 % volum). Hvis du påfører for mye 
etanol (70 % til 80 % volum) for desinfeksjon på stykket med gas eller bomull-
spinne, vil det trekke inn i håndstykket og føre til en funksjonsfeil.
Ikke dypp håndstykket i eller tørk det med noe av følgende: funksjonelt vann (surt 
elektrolysert vann, sterke alkaliske løsninger og ozonvann), medisiner (glutaral 
osv.), eller andre typer spesialvann eller kommersielle rengjøringsvæsker. Slike 
væsker kan resultere i metallkorrosjon eller at det blir sittende fast medisiner på 
håndstykket.

Sørg for å fjerne rosenboret fra håndstykket etter bruk. Hvis rosenboret er igjen i håndstykket, kan det sette seg fast.
Hvis et legemiddel som er brukt til behandling har festet seg på håndstykket, må det vaskes av under rennende vann.
Hvis det kommer støv eller andre urenheter inn i håndstykket, kan det føre til at det roterer dårlig spraytilførsel.
Ikke rengjør håndstykket med ultralydvaskere eller immersjonsvaskere.

* Når man bruker en vaske-desinfektor til å rengjøre håndstykket, må man overholde betingelsene 
nedenfor svært nøye.

Hvis håndstykket vaskes uten at håndstykkholderen brukes, kan det føre til korrosjon eller tilstopping i luft- eller vann-
ledningen. Dette kan føre til skade på håndstykket på grunn av urenheter eller gjenværende medisinske midler.
Feil rengjøringsmetoder og medisiner vil skade håndstykket.
Ikke bruk sterkt syreholdige eller alkaliske kjemikalier, da disse kan få metallet til å korrodere.
Hvis fuktighet gjenstår i håndstykket, kan det føre til at restvannet kommer ut under bruk. Dette vil også føre til korro-
sjon eller dårlig smøring og sterilisering.
Ikke begynn å tørke når håndstykket er fylt med vann. Ellers kan dette føre til korrosjon på grunn av at skylleløsningen 
kondenserer.
Ikke la håndstykket ligge igjen i vaske-desinfektoren.
Hvis regionen din er utsatt for opphopning av kalk, og vannet som brukes ikke blir nøytralisert, kan vasking og tørking 
av håndstykket med ubehandlet vann føre til funksjonsfeil i håndstykket.

Forholdsregler ved bruk
 • Bruk alltid en håndstykkeholder når man vasker håndstykket, og forsikre deg om at du renser nøye på innsiden av 
håndstykket.

 • For mer informasjon om hvordan man håndterer medisiner eller justerer deres konsentrasjon, henvises til bruker-
håndboken som følger med vaskeenheten.

 • Etter at vaskeprosessen er fullført, blåser du ut gjenværende inne i håndstykket med en luftpistol eller tilsvarende verktøy.
 • Sørg for å smøre håndstykket etter vask.

Chuck-spyledyse

Spak
Skyv spaken på spraydysen opp i 
pilens retning.

Dekk til håndstykkets hode med 
gasbind, stikk chuck-spraydysen inn i 
rosenborets innsettingshull, og spray 
deretter i 2 sekunder.

Koble håndstykket til røret. Bruk hånd-
stykket i minst 15 sekunder for å fjerne 
overflødig olje fra hodet, og tørk det av 
med et stykke gasbind. Koble håndstyk-
ket fra røret.

* Når friksjonsprodusert rusk kommer ut fra hodet, må du smøre 
både rosenborets innstikkhull og tilkoblingsenden på håndstyk-
ket igjen.

Ikke bruk noen annen type vedlikeholdsspray enn MORITA 
MULTI SPRAY.
Sørg for å bruke spraydysen som er designet for håndstykkets 
tilkobling.
Hold boksen med vedlikeholdsspray i oppreist stilling under 
flytting og lagring.
Hvis man ikke smører håndstykket, kan dette føre til feilfunksjon.
Hvis sprøytingen fortsetter i mer enn 5 sekunder, kan fuktighe-
ten inne i håndstykket fryse opp. Bruk av håndstykket under 
denne tilstanden kan skade kulelagrene.
Sett spraydysespissen rett inn i innstikkhullet på rosenboret og 
trekk den rett ut. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til skade 
på dysespissen.
For å opprettholde optimal ytelse: Sørg for å spraye både ro-
senborets innstikkhull og tilkoblingsenden på håndstykket.
Når du tørker av overflødig olje fra 
hodet, må du sørge for ikke å berø-
re trykknappen mens håndstykket 
går. Dett vil nemlig føre til slitasje på 
kronen og kassetten, noe som gjør det 
vanskelig å sette inn og fjerne rosen-
boret.

* Sørg for å smøre håndstykket med MORITA MULTI SPRAY etter bruk på hver enkelt pasient.  
Sørg for å smøre håndstykket etter rengjørings- og desinfeksjonstrinnene eller før autoklavering. * Test chuckens gripestyrke når du merker at den er blitt svakere eller minst én 

gang om dagen.

Skyv spaken på spraydysen ned i 
pilens retning.

Sett spraydysen inn i håndstykkets 
tilkoblingsende, hold den godt og spray 
deretter i 2 sekunder.

Test chuckens gripestyrke

Trekk

Sett innSett inn

Trykk på trykknappen.

Sett innSett inn

Gripestyrketester 
for chuck

Sett chuck-teste-
ren rett inn til den 
berører chu-
ck-mekanismen 
lett.

Trykk på 
trykknappen og 
sett samtidig inn 
chuckens gripe-
styrketester rett.

Trekk chuckens 
gripestyrketester 
sakte til du ser 
sporet.

Hvis du ser et spor

Slutte å trekke så snart du ser sporet, 
og returner chuckens gripestyrketester 
sakte tilbake til dens opprinnelige posi-
sjon.
Trykk på trykknappen og trekk chuc-
kens gripestyrketester rett ut.

Chuckens gripestyrke er normal.

Chuckens gripestyrke er svekket.

Smør chucken, og sjekkeren deretter 
gripetesten igjen.
Hvis gripestyrken ikke gjenvinnes, og 
den ikke består testen, bytter du kas-
setten.

Pakking

Legg komponentene i individuelle sterilise-
ringslommer.

Ikke bruk noen steriliseringsposer som inneholder vannløselige klebende ingredi-
enser slik som PVA (polyvinylalkohol). Ellers kan den klebende ingrediensen sive 
inn i håndstykket under sterilisering, noe som kan resultere i en fast rest som kan 
forårsake feil rotasjon eller dårlig vannforsyning.

Ikke steriliser komponenter med annen metode enn autoklavering.
Fjern et rosenbor fra håndstykket før autoklavering.
Hvis man ikke rengjør og smører håndstykket før autoklavering, kan dette føre til 
feilfunksjon.
Steriliserings- og tørketemperaturene må ikke overstige +135 °C. Hvis de overstiger 
+135 °C, vil det føre til kontaminering av håndstykket eller en funksjonsfeil.
Ikke la håndstykket komme i kontakt med varmekilden eller kammerveggen i autoklaven 
for å unngå skade på O-ringene eller andre deler på grunn av den høye temperaturen.
Når du autoklaverer håndstykket i oppreist stilling, må du sørge for at det er plassert 
i autoklaven med hodet på toppen.
Ikke la håndstykket ligge igjen i autoklaven.

Autoklaver komponentene. Lagre dem på et kjølig sted etter autoklavering.

Rengjøring1

Smøring3 Inspeksjon4 5

Sterilisering6

Desinfeksjon2

Enhetsnavn Modus Vaskemiddel
(konsentrasjon)

Neutralizer*
(konsentrasjon)

Rinse
(konsentrasjon)

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

neodisher Z
(0,1 % til 0,2 %)

neodisher Mielclear
(0,02 % til 0,04 %)

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

Anbefalt temperatur og tid

Bruksbetingelser for vaske-desinfektorer

Ikke trykk

Regelmessig vedlikehold og inspeksjon

Spor

Pass

Mislykket

Hvis du ikke ser et spor og testeren 
kommer ut

• Rett aldri sprayen direkte mot en person.
• Bruk ikke sprayen i et lukket rom uten tilstrekkelig venti-

lasjon. Åpne vinduer eller 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 oppsø-
ke lege.

• Ikke få sprayen på huden din. Hvis det 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 et 
brennbart drivstoff gjennomsyre luften; hold området fritt 
for åpen ild eller andre antennelseskilder.

• Svekkelse av chuckens gripestyrke kan føre til et rosenbor løsner og forårsaker ska-
de på pasientens munnhule eller at rosenboret svelges av pasienten.

• For å hindre spredning infeksjoner må håndstykket autoklaveres etter at 
behandlingen av pasienten er ferdig.

• Komponentene er ekstremt varme etter autoklavering. Vent til de har kjølt 
seg ned fører du berører dem.

TWINPOWER TURBINE 4H

Sterilisatortype Temperatur Tid Tørketid etter sterilisering
Type gravitasjon 
(unntatt klasse B) +134 °C 5 minutter 

eller mer 10 minutter eller mer

Forvakumstype  
(Dynamisk luftfjerning, 
klasse B)

+134 °C 3 minutter 
eller mer 10 minutter

Smøring og fjerning av overflødig olje kan 
utføres av J. MORITAs vedlikeholdsutstyr for 
dentale håndstykker.
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Hvis du merker noen av følgende forhold, må du bytte ut kassetten eller få den reparert av en fag-
person: problemer med innsetting, fjerning eller oppbevaring av rosenboret; dårlig rotasjon; vip-
pende rosenbor; varmegenerering; eller støy.

* For mer informasjon om hvordan man skifter kassetten, henvises det til brukerhåndboken som 
følger med reservekassetten.

Bytt ut O-ringene hvis det er dårlig forbindelse mellom håndstykket og koblingen, eller hvis vann 
eller luftlekkasje oppstår.

Bruk kun de spesifiserte O-ringene.

Fjern hovedenhet C ved å dreie den i pilens retning.

Fjern O-ringene med tenger eller et annet tilsvarende 
verktøy, og sett inn erstatningene.

Spray O-ringene med MORITA MULTI SPRAY og sett 
deretter på hovedenhet C.O-ring

O-ringsett

Hovedenhet C

Fjern hovedenhet C ved å dreie den i 
pilens retning.

Fjern den gamle lampen med en pinsett.

Installer lampen slik at felgen er på utsiden 
av kontakten. Hvis felgen er inne i kontakten, 
kan kontakten være dårlig, eller lampen kan 
ha lett for å komme ut.
Fest hovedenhet C på plass igjen. Koble 
håndstykket til røret og sjekk at lyset fun-
gerer som det skal.

Kontakt

Felg

Stikkontakten berører 
ikke kontaktpunktet.

Hovedenhet C

Bruk kun den spesifiserte kassettlampen.

O-ring 

O-ring 

* J. MORITA MFG. CORP. vil tilby reservedeler og service for produktet i en periode på 10 år etter at pro-
duksjonen av produktet har opphørt. Reservedeler og service vil fremdeles være tilgjengelig i løpet av 
denne perioden.

* Skift ut delene etter behov avhengig av graden av slitasje og hvor lenge de er brukt.
* Bestill deler fra din lokale forhandler eller J. MORITA OFFICE.

Hvis det ser ut til at TWINPOWER TURBINE 4H ikke fungerer riktig, skal du først inspisere punktene 
som beskrives nedenfor. Før inspeksjon og justering sjekker du om enhetens hovedbryter, for eksempel 
en tannbehandlingsenhet som håndstykket er koblet til, er slått på, og om hovedluft- og vannventilene er 
åpne. 
* Gjelder det reparasjon eller andre typer service, skal du kontakte den lokale forhandleren eller J. MORI-

TA OFFICE.

 Dårlig vannforsyning

 Håndstykkelys fungerer ikke

Det kommer ikke noe vann ut fra sprayhullet/sprayhullene
Koble håndstykket fra koplingen eller røret, og bruk fotpedalen. Hvis vann kommer ut av røret, må 
du reparere håndstykket.

Hvis noen av sprayhullene ikke avgir vann
Rengjør sprayhullet med den medfølgende sprayhulltråden. Hvis sprayhullet fremdeles ikke avgir 
vann, sjekker du O-ringene på koplingen eller røret. Kontroller også vannvolumkontrollen for koblin-
gen eller tannbehandlingsutstyret.

Hvis vann ikke slippes ut som en tåkespray, med unntak av PAR-4HEX-O-45-modeller der den er 
mer strømaktig.

Få håndstykket reparert av en fagperson.

Kun for WH-serie:
Fjern hovedenhet C fra håndstykket, og sjekk om kassettlampen berører kontaktpunktet riktig. Hvis 
patronlampen er satt inn riktig, men den er svak eller ikke lyser, må du bytte den ut med en ny. Hvis 
dette ikke løser problemet, må håndstykket repareres av en fagperson.

Annet enn WH-serien:
Koble håndstykket fra koplingen eller røret, og bruk fotpedalen. Hvis lampen på koplingen eller røret 
er svakt eller det ikke tennes, må du den ut lampen med en ny. Hvis lampen lyser ordentlig, må du 
rengjøre håndstykkets lysguide. Hvis dette ikke løser problemet, eller det finnes unormalitet i lys-
guiden, må håndstykket repareres av en fagperson.

 Dårlig rotasjon
Hvis luft kommer ut av hodet

Etter at håndstykket er rengjort med MORITA MULTI SPRAY, fester du et ubrukt rosenbor og 
sjekker igjen for å se om problemet er løst. Hvis det fortsatt observeres unormal rotasjon, må du 
bytte ut kassetten.

Hvis luft ikke kommer ut av hodet
Koble håndstykket fra koplingen eller røret, og bruk fotpedalen. Hvis luft kommer ut av røret, må du 
reparere håndstykket.

 Kan ikke sette inn rosenbor / chuckens gripestyrke er svekket
Smør chucken og sett deretter inn et ubrukt rosenbor for å sjekke om problemet er løst. Hvis dette 
ikke løser problemet, må du bytte ut kassetten (og kronen om nødvendig).

 Håndstykket roterer ikke etter autoklavering
Roter stiften i håndstykket manuelt. Dersom stiften roterer, kan årsaken være fastbrente limrester i 
håndstykket, som kan ha RENT ut fra steriliseringsposene under steriliseringen. Rengjør innsiden av 
håndstykket i vaske-desinfektoren.
Hvis dette ikke løser problemet, må håndstykket repareres av en fagperson.

Del Prosedyre

1 Chuckens gripe-
styrke

Kontroller gripestyrken med chuckens gripestyrketester.
Hvis gripestyrken er svekket, bytter du ut kapselkassetten.

2 Krone Sjekk om kronen på hodet eller skruen er løs.

3 Rotasjon og spray Kjør håndstykket i omtrent 10 sekunder og sjekk at det ikke er noen hastighets-
reduksjon eller unormal vibrasjon eller støy, og at sprayen er en fin tåke.

4 Varmgenerering Rett etter test 3 ovenfor berører du hodet, trykknappen og kronen med hånden 
og sjekker at de ikke er varme.

5 Lysguide Kontroller at det er ingen sprekker, flis, fremspring eller bulker på lysguiden.

Liste over regelmessig inspeksjon

O-ring Kassettlampe

Kodenr.: 5012320 Kodenr.: 5020550

O-ring O-ringsett

Kodenr.: 5012320 Kodenr.: 5811500

 

Forbruks- materiell Forbruks- materiell

Forbruks- materiell

* TWINPOWER TURBINE 4H skal inspiseres hver 3. måned i henhold til listen over regelmessig inspeksjon.
* 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 leverandør 
av medisinsk utstyr. Du får nærmere detaljer ved å kontakte den lokale forhandleren eller J. MORITA 
OFFICE.

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

Riktig Feil

Vedlikehold og inspeksjon, og reservedeler Feilsøking

Service
TWINPOWER TURBINE kan repareres og utføres service på av:

 • Fagpersoner fra J. MORITAs avdelinger verden over.
 • Fagpersoner ansatt av autoriserte J. MORITA-forhandlere og spesielt opplært av J. MORITA.
 • Uavhengige fagpersoner som har fått spesialopplæring av og er autorisert av J. MORITA.
 • Gjelder det reparasjon eller andre typer service, skal du kontakte den lokale forhandleren eller J. MORI-
TA OFFICE.

• Stram hovedenhet C. Hvis du ikke gjør det, kan røret løsne på grunn av lufttrykk, noe som 
kan forårsake fysisk skade.

• Lampen er ekstremt varm like etter at den er gått; ikke ta på den før den er avkjølt.
• Stram hovedenhet C. Hvis du ikke gjør det, kan røret løsne på grunn av lufttrykk, noe som 

kan forårsake fysisk skade.

Kassetter Kassettlampe (bare for WH-serie)

O-ringer (bare for NK-serie)

Kapselkassett

for PAR-4HEX-O 
Kodenr.: 5010862

for PAR-4HX-O 
Kodenr.: 5010863

for PAR-4HEX-O-45
Kodenr.: 5011010

Rotorkassett (med et reserveverktøysett)

for PAR-4HUEX-O 
Kodenr.: 5011147

for PAR-4HUMX-O
Kodenr.: 5011148

Deksel (med en O-ring og en skrue)
for PAR-4HEX-O og  
PAR-4HEX-O-45 
Kodenr.: 5011387

for PAR-4HX-O 
Kodenr.:5011386 

for PAR-4HUEX-O and  
PAR-4HUMX-O 
Kodenr.: 5011161


