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1.Ustawić włącznik urządzenia w pozycji OFF 

Symbol O oznacza OFF (wyłączenie). 

 

 

  
2.Podłączyć kabel zasilający. 

 

 

 

 
3. Podłączyć zasilanie wodą poprzez wciśnięcie 

 niebieskiego kabla wodnego do portu wodnego. 

 

 

 
4.Podłączyć zasilanie powietrzem (jeśli występuje) 

poprzez wciśnięcie powietrznego kabla czarnego do portu powietrza. 
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5. Zainstalować baterie w bezporzewodowym pedale nożnym. 

 

 

 

 
6.Podłączyć końcówkę do kabla  

Rada: Końcówka jest odpinana i można ją sterylizować w autoklawie. 

Przed podłączeniem sprawdzić czy elektryczne połączenie jest suche. 

 

 
7. Ustawić włącznik urządzenia w pozycji ON. 

Symbol: I oznacza włączenie. 

Po włączeniu urządzenia wskaźnik świetlny zapali się na zielono. 

 

  
8.  Skierować pionowo ku górze rękojeść (handpiece)  i naciskać pedał nożny aż 

WYPEŁNI SIĘ WODĄ. 
Rada: zwiększyć maksymalnie  przepływ wody.  

Funkcja” Tap On™” nie działa dopóki nie zostanie włożona końcówka pracująca. 
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9. Włożyć ultradźwiękową końcówkę pracującą  

do rękojeści (handpiece). 

 

 

 
10.Ustawić poziom mocy. 

 

 
11. Ustawić kontrolę płukania na końcówce do wymaganego poziomu. 

 
12. Informacje dotyczące codziennego stosowania, konserwacji i technik pracy 

znajdują się w Instrukcji Obsługi 
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Krótki Przewodnik Użytkownika        Cavitron 

 

 
 

 
Włączenie funkcji “Tap-On™ “: 

Szybko nacisnąć jeden raz bezprzewodowy pedał nożny. 

 

 

 
 

Podczas zabiegu skalingu czy piaskowania stopy pozostają w spoczynku.  

 

 

 
Wyłączenie funkcji “Tap-On ™“: 

Szybko nacisnąć jeden raz bezprzewodowy pedał nożny. 
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PRZYCISKI KONTROLNE 
 

 

 

 
Turbo:  

Po naciśnięciu następuje wzrost mocy urządzenia o 25%: 

moc turbo ulega zmianie dopiero po ponownym przyciśnięciu. 

 

 

 

 
Boost: 

Tymczasowe, bez dotykania ręcznego, aktywowanie poprzez 

dowolne przyciśnięcie pedała nożnego do podłogi; umożliwia szybkie usuwanie 

dużych złogów nazębnych 

 

Rada: szybkie zwolnienie pedała nożnego z funkcji Boost nie wyłącza  

trybu Tap-On™ 

 

  

 

 

 
Purge: 

Zdjąć końcówkę pracującą i nacisnąć przycisk PURGE : woda będzie przeczyszczać 

system przez dwie minuty lub do momentu naciśnięcia pedału nożnego lub 

powtórnego przyciśnięcia przycisku PURGE 
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Finer Lavage Water Control 

Wygodne dopasowywanie ilości przepływającej  

wody bezpośrednio na rękojeści: 

1=najmniejszy przepływ wody 

6=największy przepływ wody 

>6 spłukiwanie lub oczyszczanie 

 

 

 

 
Prophy Mode Auto Cycles 

(dostępny w urządzeniach Cavitron ®Jet Plus): 

Automatycznie zmienia tryb pracy pomiędzy piaskowniem 

a płukaniem, bez naciskania pedału nożnego. Można wybrać cykl krótki, 

średni, lub długi . Technologia Tap-On™ będzie aktywować tryb Prophy Mode Auto 

Cycles. 
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Skrócona Instrukcja Obsługi 
 

                                 Panel kontrolny 

                                                   
 

 

  
ON/OFF  

Jest podświetlony, gdy przycisk głównego zasilania ON/OFF  

pozostaje w pozycji “włączony” czyli (I) 

 

 

 

 
 

TURBO 

Daje możliwość zwiększenia mocy systemu o 25%, po naciśnięciu przycisku. 

Kolorowe strzałki pozostają podświetlone podczas pracy. 

 

 

 
BOOST 

Jest podświetlony, gdy tryb “Boost “został włączony poprzez użycie 

bezprzewodowego pedału nożnego Tap-On™. 

W celu uruchomienia należy bezprzewodowy pedał nożny Tap-On™ całkowicie 

docinąć aż do podłogi (czyli do tzw. drugiej pozycji). Aby wyłączyć ten tryb należy 

zwolnić pedał Tap-On™ do pozycji pierwszej. 
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PURGE 

Staje się podświetlny po włączeniu funkcji “Purge” czyli przeczyszczenia. 

Aby uruchomić tę funkcję należy wyjąć końcówkę pracującą z rękojeści (handpiece). 

Następnie ustawić na niej maksymalny przepływ wody (Lavage Control) i przycisnąć 

przycisk “Purge” na panelu kontrolnym. Woda będzie przepłukiwać przewody 

systemu przez 2 minuty. Przerwanie tego 2 minutowego cyklu jest możliwe za 

pomocą ponownego użycia przycisku “Purge”  lub naciśnięcia pedału nożnego Tap-

On™. 

 

 

 

 

 
Service 

Jest podświetlony, gdy urządzenie nie pracuje prawidłowo. 

Istnieją trzy możliwości sygnalizacji potencjalnego problemu: 

 Wolne migotanie lampki (1 mignięcie na sekundę) oznacza, że urządzenie nie 

jest obsługiwane zgodne z fabryczną specyfikacją. 

 Szybkie migotanie lampki (3 mignięcie na sekundę)  

 Stałe podświetlenie wskazuje na przegrzanie urządzenia 

 

 

 
Low Battery 

Podświetla się, gdy bateria zasilająca pedał nożny Tap-On™  

zbliża się do wyczerpania.  

Wymienić baterie zgodnie ze wskazówkami w punkcie 7.9. 
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Power Level Control 

Ustawić pokrętło w pozycji określającej poziom energii ultradźwiękowej dla danego 

zabiegu. Przesuwanie pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek zegara wywołuje wzrost 

zasięgu pracy końcówki roboczej (stroke) bez zmiany częstotliwości. 

Przesuwanie pokrętła w kierunku przeciwny do ruchu wskazówek zegara wywołuje 

zmniejszenie zasięgu pracy końcówki roboczej (stroke) bez zmiany częstotliwości. 

 

 

 
RINSE 

 

Tryb płukania jest stosowany podczas procedury ultradźwiękowego skalingu, gdy 

konieczne jest przepłukanie danego obszaru. W celu uruchomienia tej funkcji należy 

całkowicie przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara pokrętło 

Power Level Control, aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia. 

 

 

 
 

Blue Zone 

Polega na rozszerzeniu zakresu niskich częstotliwości drgań w celu poprawy komforu 

pacjenta podczas zabiegu skalingu ultradźwiękowego. 
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ROZDZIAŁ 1: 

Wskazania kliniczne 
 

Cavitron Jet Plus jest przeznaczony do wykonywania zabiegów profilaktycznych, 

zastosowania w terapii periodontologicznej oraz niektórych wskazań w dziedzinie 

stomatologii ogólnej. Moze być stosowany w następujących przypadkach: 

 

Zabiegi z wykorzystaniem fal ultradźwiękowych 

 
 Ogólnie wszystkie sytuacje sytuacje wymagające wykonania 

ultradźwiękowego skalingu nad- i  poddziąsłowego. 

 

 Usuwanie osadów nazębnych w terapii chorób przyzębia . 

 

 Zabiegi endodontyczne. 

 

 

  

Procedury piaskowania 
 Usuwanie wielu zewnątrzpochodnych osadów nazębnych w tym osadów                

z papierosów, kawy, herbaty oraz chlorheksydyny 

 

 Zabiegi profilaktyczne u pacjentów leczonych ortodontycznie 

 

 Przygotowywanie powierzchni zębów do procedur adhezyjnych oraz 

lakowania  

 

 

 

ROZDZIAŁ 2: 

Przeciwwskazania 
 

 Urządzenia ultradźwiękowe nie mogą być wykorzystywane do zabiegów 

zachowawczej odbudowy tkanek twardych, w tym do kondensacji 

amalgamatu. 

 

 Proszek o nazwie Cavitron PROPHY-JET jest rozpuszczalnym w wodzie 

wodorowęglanem sodu. Dlatego nie zaleca się stosowania go u pacjentów 

będących na restrykcyjnej diecie bezsodowej. W tych przypadkach 

rekomendujemy użycie proszku Cavitron JET-Fresh Prophy pozbawionego 

sodu. 

 

  Pacjenci cierpiący na ciężkie choroby układu oddechowego powinni 

skonsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym przed planowanym 

zabiegiem piaskowania  
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ROZDZIAŁ 3: 

Ostrzeżenia 

 
 W celu redukcji ilości areozolu uwalnianego podczas zabiegu zaleca 

się stosowanie ssaka 

 Przed rozpoczęciem leczenia pacjent powinien przepłukać jamę ustną 

roztworem antybakteryjnym, takim jak: 0,12% chlorheksydyna . 

Przepłukanie związkami o działaniu przeciwbakteryjnym zmniejsza 

ryzyko wystąpienia infekcji oraz redukuje ilość mikroorganizmów         

w uwalnianym podczas zabiegu aerozolu. 

 Obowiązkiem stomatologicznych pracowników służby zdrowia  jest  

określenie odpowiednich zastosowań dla tego produktu i zrozumienie: 

 Stanu zdrowia każdego pacjenta 

 Rodzaju wykonywanych procedur stomatologicznych  

 Konieczności zastosowania zaleceń odpowiednich służb 

państwowych dotyczących kontroli zakażeń  

w stomatologicznych placówkach opieki zdrowotnej, 

 wymagań i przepisów dotyczących bezpiecznej praktyki                                                                

stomatologicznej 

 

 Nie stosować produktu, gdy jest wymagana jałowość lub uznana za 

konieczność według profesjonalnej oceny pracowników zespołu 

stomatologicznego  

 

 Osoby wyposażone w rozruszniki serca, defibrylatory 

i inne  wszczepione urządzenia medyczne, należy  powiadomić  

że niektóre rodzaje sprzętu elektronicznego mogą bezpośrednio 

wpływać na działanie danego urządzenia medycznego. Chociaż nie 

doniesiono firmie  Dentsply o zaistnieniu jakiegokolwiek takiego 

przypadku, zalecamy, aby końcówka rękojeści i przewody były o 15 

do 23 cm z dala od takiego sprzętu podczas jego użytkowania. Istnieje 

wiele rodzajów rozruszników serca i innych wszczepianych  urządzeń 

medycznych na rynku. W razie wątpliwości lekarze powinni 

skontaktować się z producentem danego urządzenia lub lekarzem 

prowadzącym pacjenta w sprawie szczegółowych zaleceń. Ten produkt  

jest zgodny z normami IEC 60601 dla urządzeń medycznych. 

 

 Nie wolno kierować strumienia piasku pod ciśnieniem w kierunku 

miękkich tkanek lub bezpośrednio do rowka dziąsłowego. Donoszono   

o występowaniu przypadków odmy tkanek miękkich po bezpośrednim 

kontakcie ze strumieniem powietrza/wody/piasku.  W takich sytuacjach 

należy natychmiast skontaktować się z odpowiednim specjalistą. 

 

 Niewystarczający przepływ wody może skutkować wzrostem 

temperatury wody oraz końcówki pracującej. Podczas prawidłowej 

pracy oraz z uwzględnieniem odpowiedniego przepływu wody, 

temperatury wody oraz końcówki pracującej nie powinna przekraczać 

temperatury 50°(122°F) według danych w rozdziale 7.1.  
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Niespełnienie wymogów warunków środowiska pracy urządzenia            

z włączeniem niewłaściwej temperatury wody na wejściu, może 

skutkować urazem u pacjenta oraz użytkownika. Jeśli zaobserwowano 

wzrost temperatury należy szybko zwiększyć jej przepływ. Gdy 

temperatura pozostaje podwyższona  zaleca się przerwanie pracy. 

 

 Po zakończeniu piaskowania należy zawsze dokładnie opróżnić 

pojemnik na piasek w celu uniknięcia “zbrylania” proszku oraz 

zatykania przewodów i końcówki Jet Air Polishing. Pozostałości 

proszku na gwincie pojemnika oraz zakrętki przyczyniają się do ich 

nadmiernego zużycia oraz mogą powodować odłączenie się zakrętki 

w trakcie zabiegu. Zaleca się dokładne czyszczenie gwintów zgodnie 

z opisem w rozdziale 10. Sprawdzać uszczelkę oraz gwinty zakrętki 

pojemnika i w razie zużycia natychmiast wymienić na nowe. 

 

 Podczas odparowywania wody, ten produkt nie może być 

eksploatowany jako otwarty system wody (np. podłączony 

do publicznej sieci wodociągowej). Personel stomatologiczny  

powinien odłączyć system od głównego źródła wody. System 

DualSelect Cavitron może być dołączony do urządzenia i działa jako 

system zamknięty, aż taka konieczność zostanie anulowana. 

Wypłukać wszystkie przychodzące przewody z publicznej sieci 

wodociągowej (np. zawory, przewody i stomatologiczne urządzenia ) 

zgodnie z instrukcją producenta przez minimum 5 minut . 

 

• Zgodnie z FCC część 15,21, zmiany lub modyfikacje nie 

zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą 

unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego  sprzętu . 

 

 

 

ROZDZIAŁ 4 :  

Środki ostrożności 

 
4.1 Zalecenia systemowe 

 
 Proszki profilaktyczne Cavitron ® Prophy Power są specjalnie 

opracowane dla wykorzystywania w urządzeniach Cavitron ® Air 

Polishing Systems. Nie stosować innych materiałów do piaskowania 

w zbiorniku proszku.  Zastosowanie innych materiałów może 

spowodować uszkodzenie systemu oraz unieważnić gwarancję. 

 

 Nie należy modyfikować proszku dodatkami . Dodatki mogą zatkać 

system piaskowania. 

 

 

 Wieczorem przed opuszczeniem gabinetu zamykać ręczny zawór 
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odcinający wodę.  

 Nie należy umieszczać urządzenia na lub obok grzejników lub innych 

źródeł ciepła. Nadmierne ciepło może uszkodzić układ  elektroniczny. 

Umieścić urządzenie, w miejscu w którym powietrze może swobodnie 

cyrkulować z każdej strony . 

 

 Urządzenie jest przenośne, ale musi być traktowane z ostrożnością 

     podczas przemieszczania . 

 

 Zaleca się przepłukiwanie wodą przewodów dostarczających wodę 

oraz samego urządzenia. Patrz Rozdział 10 

 

 

 

4.2 Środki ostrożności 

 

Ogólne 

 
 Tak jak w przypadku wszystkich zabiegów stomatologicznych , 

używać uniwersalnych środków ostrożności (tzn. nosić maskę , 

okulary lub osłona twarzy , rękawice oraz ubrania ochronne ) . 

 

 

Ultradźwięki 

 
 Urządzenie Cavitron JET Plus współpracuje z końcówkami 

pracującymi Cavitron. System został zaprojektowany i przetestowany, 

aby zapewnić maksymalną wydajność wszystkim obecnie dostępnym 

końcówkom pracującym marki Cavitron. Firmy, które produkują, 

naprawiają  lub modyfikują końcówki pracujące  ponoszą wyłączną 

odpowiedzialność za skuteczność i wydajność swoich produktów, gdy 

stosowane są  jako części tego systemu . Lekarz musi znać i rozumieć 

ograniczenia pracy swoich końcówek pracujących przed ich 

klinicznym zastosowaniem.  

 

 Podobnie jak włosie szczoteczki do zębów, końcówki ultradźwiękowe 

ulegają sukcesywnemu zużyciu. Końcówki zużyte o zaledwie 2 mm 

mogą  stracić około 50% ich efektywności podczas skalingu . Na ogół 

zaleca, żeby  wyrzucić końcówkę ultradźwiękową i wymienić po 

upływie jednego roku użytkowania dla utrzymania optymalnej 

sprawności oraz uniknięcia złamania. Profesjonalny Wskaźnik 

Skuteczności  DENTSPLY jest dołączony do zestawu. 

 

  W przypadku nadmiernego zużycia , zagięcia, odkształcenia lub 

innego uszkodzenia należy natychmiast końcówkę wyrzucić. 

 

 Ultradźwiękowa końcówka, która uległa zagięciu, uszkodzeniu lub 
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odkształceniu jest bardzo podatna na złamania i dlatego należy ją 

natychmiast wyrzucić oraz zastąpić nową.  

 

 Zawsze, gdy podczas zabiegu wykorzystywana jest końcówka 

ultradźwiękowa  należy zapewnić odpowiednią retrakcję warg, 

policzków oraz języka. 

 

 

Piaskowanie  

 
 Podczas piaskownia pacjent powinien mieć zabezpieczone oczy 

okularami korekcyjnymi lub ochronnymi. 

 

 Pacjenci korzystający z soczewek powinni je zdjąć na czas 

zabiegu piaskowania. 

 

 Pacjenci cierpiący na ciężkie schorzenia dróg oddechowych 

muszą przed piaskowaniem skonsultować się ze swoim lekarzem 

prowadzącym. 

 

 Unikać stosowania na cement korzeniowy i zębinę.  

 

 Unikać bezpośredniego kontaktu proszku  z powierzchniami 

wypełnień oraz strefami połączenia brzeżnego wypełnień 

 

 Tylko w przypadku bardzo trudnych do usunięcia przebarwień 

zaleca się ustawienie stopnia kontroli przepływu proszku                 

w pozycji maksymalnej (H). Po zakończeniu zabiegu powrócić 

do średniego stopnia kontroli przepływu proszku. 

 

 Końcówka do piaskarki JET Air Polishing, która uległa zagięciu, 

uszkodzeniu lub odkształceniu  jest bardzo podatna na złamania              

i dlatego należy ją natychmiast wyrzucić oraz zastąpić nową.  

 

 

 

ROZDZIAŁ 5: 

Działania niepożądane 

 

 Może wystąpić odma tkanek miękkich po po bezpośrednim kontakcie 

ze strumieniem powietrza/wody/piasku. Nie wolno kierować 

strumienia piasku pod ciśnieniem w stronę miękkich tkanek lub do 

rowka dziąsłowego 
 

 Może wystapić reakcja alergiczna na składniki proszków linii 

Cavitron Prophy Powder. Jeśli wystąpią objawy reakcji alergicznej to 
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trzeba natychmiast skontaktować się z odpowiednim specjalistą.  

 

 

ROZDZIAŁ 6: 

Kontrola zakażeń 

 

6.1 Ogólna kontrola zakażeń 
 

 

 Dla bezpieczeństwa lekarza i pacjenta wnikliwie stosować się do 

procedur kontroli zakażeń wyszczególnionych w ulotce informacyjnej 

dołączonej do urządzenia lub dostępnej u lokalnego przedstawiciela 

DENTSPLY. 

 

 Podobnie jak w przypadku końcówek szybkoobrotowych oraz innych 

urządzeń stomatologicznych, połączenie wody z ultradźwiękowymi 

wibracjami prowadzi do wytwarzania przez Cavitron JET Plus 

Combination System  aerozolu. W celu efektywnej kontroli zakażeń         

i minimalizacji aerozolu należy postępować zgodnie ze wskazówkami 

proceduralnymi zawartymi  w przewodniku  w Rozdziale 9. 

 

 

 

ROZDZIAŁ 7: 

Zalecenia dotyczące zasilania wodą 

 
 Zalecamy, aby wszystkie stomatologiczne systemy zasilania wodą 

były zgodne z wytycznymi CDC ( Centers for Disease Control and 

Prevention) oraz ADA (American dental Associations). Należy 

zastosować się do wszystkich rekomendacji dotyczących  płukania, 

płukania chemicznego i ogólnie procedur  kontroli zakażeń. Patrz 

Rozdziały 7.1 i 10. 

 

 Jako urządzenie medyczne, produkt ten musi być zainstalowany 

zgodnie z lokalnymi, regionalnymi oraz  krajowymi wytycznymi,  

w tym normami  dotyczącymi jakości wody (np. wody pitnej). Jako 

otwarty system wodny, taka regulacja może wymagać , aby  

urządzenie podłączyć do głównego systemu kontroli wody. Można 

zainstalować Cavitron ® DualSelect ™, aby umożliwić pracę 

urządzenia w zamkniętym obiegu wody. 
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ROZDZIAŁ 8: 

Instrukcja instalacji 

 
Każdy, instalując urządzenie Cavitron JET Plus System powinien przestrzegać 

następujących wymogów i zaleceń 

 

7.1 Wymagania dotyczące dopływu wody 
 

 Kabel dostarczający wodę z filtrem, wymienianym przez użytkownika, 

jest pakowany wraz z systemem. Patrz Rozdział 10.  

 

 Ciśnienie doprowadzanej wody do urządzenia musi wynosić 20 psi 

(138 kPa) do 40 MPa (275 kPa). Jeśli ciśnienie wody zasilającej 

urządzenie jest powyżej 40 MPa, to  należy założyć regulator ciśnienia 

wody na przewodzie zasilającym  Cavitron JET plus System. 

 

 Musi być założony ręczny zawór odcinający na wodnym kablu 

zasilającym tak, żeby po zamknięciu gabinetu całkowicie odłączyć 

dopływ wody do urządzenia. 

 

  Poza dostarczonym z urządzeniem filtrem zaleca się zainstalowanie 

dodatkowego filtru na wodnym kablu tak , aby wszystkie ewentualne 

cząsteczki zostały zatrzymane przed przedostaniem się do  

wnętrza Cavitronu . 

 

 Po wykonaniu powyższych czynności instalacyjnych związanych                

z wodnym kablem należy dokładnie przepłukać kabel dostarczajżcy 

wodę przed podłączeniem go do urządzenia Cavitron . 

 

 Temperatura wody zasilającej nie może przekraczać 25°C (77°F).         
W razie potrzeby należy zamontować dodatkowe urządzenie, aby 

utrzymać temperaturę według wymogów specyfikacji lub podłączyć 

Cavitron DualSelect  pozwalający eksploatować urządzenie jako 

wodny system zamknięty .  

 

 

7.2 Wymagania i rekomendacje dotyczące dopływu powietrza 
 

 Kabel dostarczający powietrze, z filtrem wymienianym przez 

użytkownika, jest pakowany wraz z Cavitron JET Plus. Patrz Rozdział 

7.8 

 

 Ciśnienie doprowadzanego do urządzenia powietrza musi wynosić 65 
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psig (448 kPa) do 100 psig (690 kPa). Jeśli ciśnienie powietrza 

dostarczanego do urządzenia jest powyżej 100 psig (690 kPa), to  

należy założyć regulator ciśnienia powietrza na przewodzie 

zasilającym   Cavitron JET plus System. 

 

 

 Musi być założony ręczny zawór odcinający na powietrznym kablu 

zasilającym tak, żeby po zamknięciu gabinetu całkowicie odłączyć 

dopływ powietrza do urządzenia. 

 

 

 System Cavitron musi mieć dostarczane czyste, suche powietrze, aby 

zapobiec kondensacji wody w przewodzie zasilającym powietrzem, 

która może spowodować  uszkodzenie urządzenia. 

Oprócz filtra powietrza dostarczanego z systemem, zdecydowanie 

zaleca się stosowanie osuszacza  na przewodzie ze  sprężarki 

zasilającej  Cavitron. Ma to zapobiec gromadzeniu się wilgoci, która 

po dotarciu do systemu może spowodować "zbrylanie" proszku do 

piaskowania i zapychać przewody oraz dysze końcówki do 

piaskowania.  

 

 

 

7.3 Wymagania dotyczące zasilania elektrycznego 

 
 Zasilanie systemu musi spełnić następujące parametry 100 V AC240 V AC, 

prąd jednofazowy 50/60 Hz, dostarczanie 1,0 amps. 

 

 Urządzenie musi być zasilane prądem poprzez oryginalny przewód 

dostarczony w opakowaniu. 

 

 

 OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, urządzenie to musi  

być podłączone do sieci zasilającej z uziemieniem. 
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7.4 Rozpakowanie urządzenia 

 
Ostrożnie rozpakować Cavitron JET PLUS i upewnić się, że są obecne wszystkie 

elementy składowe i akcesoria:  
 

 

 
 

1.Cavitron® JET Plus™  Combination System 

     z  kablem zakończonym obrotowym elementem dla rękojeści.  

2.Przewód powietrzny (czarny) z filtrem oraz szybkozłączka. 

3.Przewód wodny (niebieski) z filtrem oraz szybkozłączka.  

4.Dodatkowy filtr do przewodu wodnego . 

5.Zdejmowany kabel zasilający AC (nie pokazany). 

6.Bezprzewodowy pedał nożny Cavitron®  Tap-On ™  Wireless Foot Pedal 

7.Baterie “AA” (4-Pack). 

8.Kabel pomocniczy do pedału nożnego Tap-On™.   

9.Końcówka Cavitron®  JET Air Polishing  z instrumentem do czyszczenia.  

10.Zdejmowana rękojeśćJET-Mate nadająca się do sterylizacji. 

11.Prophy Handpiece Cleaning Wire (nie pokazany). 

12.Końcówki pracujące Cavitron®  Ultrasonic Inserts (ilość opcjonalna) 

13.Wskaźnik Efektywności dla końcówek pracujących Cavitron.  

14.Literatura 

15.Proszek na bazie wodorowęglanu sodu PROPHY-JET®  Sodium Bicarbonate                                           
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      Prophy Powder. 

16. Proszek na bazie trójtlenku sodu JET-Fresh® Aluminum Trihydroxide Prophy 

Powder (może nie występować we wszystkich zestawach ).  

17. Wyjmowany pojemnik na proszek.  

 

7.5 Instalacja systemu 
 

 Cavitron JET Plus Combination System został zaprojektowany tak, aby 

zawsze stał na płaskiej powierzchni. Należy sprawdzić czy urządzenie jest 

stabilne i spoczywa na czterech nóżkach. 

 

 Cavitron JET Plus Combination System powinien stać w miejscu, gdzie 

zapewniony jest swobodny dostęp do zasilających kabli elektrycznych AC 

 

 Umieszczenie urządzenia w miejscu o bezpośrednim nasłonecznieniu może 

doprowadzić do przebarwień plastikowej obudowy  

 

 Urządzenie zostało wyposażone w pedał nożny Cavitron ® Tap-on™, który 

jest fabrycznie zsynchronizowany, aby pracować z urządzeniem głównym . 

Jeśli gabinet ma więcej niż jeden Cavitron z Tap-On Technology, zaleca się, 

aby oznaczyć pedał nożny Tap-On i urządzenie Cavitron. Chodzi o to, aby 

każdy pedał nożny współpracował na stałe z jednym Cavitronem Jeśli wystąpi 

konieczność resynchronizacji postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w 

Rozdział  7.10 

 

 

 

7.6 Podłączenie kabla zasilającego 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Przed uruchomieniem systemu sprawdzić główny przycisk włączający 

ON/OFF, znajdujący się w środkowej, przedniej części urządzenia pod dolną 

krawędzią, czy znajduje się w pozycji OFF (0).  
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 Włożyć przewód zasilający do wejścia zasilania z tyłu urządzenia. 

 Włożyć wtyczkę długiego kabla do gniazdka sieciowego 

 

 

 

7.7 Podłączenie kabla doprowadzającego wodę 

 

 Chwycić koniec niebieskiego kabla, pobawiony szybkozłączki, a następnie 

włożyć w gniazdo podłączenia wodnego (WATER SUPPLY) aż do pełnego 

osadzenia. 
 

 
 

 Podłączyć szybkozłączkę z kablem dostarczającym wodę do gabinetu lub       

z urządzeniem Cavitron Dual Select System. 

 

 Sprawdzić wszystkie podłączenia pod kątem szczelności oraz wyeliminować 

ewentualne przeciekanie. 

 

 

 Aby z urządzenia Cavitron JET Plus usunąć kabel dostarczający wodę należy 

wyłączyć wyłączyć główne zasilanie wodą gabinetu stomatologicznego.  

Odłączyć przewód doprowadzający wodę do Cavitronu od kabla 

doprowadzającego wodę do gabinetu Jeśli szybkozłączka  jest przymocowana 

do końca przewodu, to należy zmniejszyć ciśnienie wody wkładając  

końcówkę złącza do odpowiedniego pojemnika i umożliwić odpływ wody. 
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Aby odłączyć przewód bezpośrednio od urządzenia, należy delikatnie ścisnąć   

pierścień zewnętrzny gniazda zasilania wodą i delikatnie wyciągnąć przewód.  

 
Nacisnąć pierścień zewnętrzny aby uwolnić przewód z wodą 

 

 

 

7.8 Podłączenie kabla doprowadzającego powietrze 

 

 

 Chwycić koniec czarnego kabla, pobawiony szybkozłączki a następnie włożyć 

w gniazdo podłączenia powietrza (AIR SUPPLY)  aż do pełnego osadzenia. 

 

 
 

 
 Podłączyć szybkozłączkę z kablem dostarczającym powietrze w gabinecie lub 

z urządzeniem Cavitron Dual Select System. 

 

 Sprawdzić wszystkie podłączenia pod kątem szczelności oraz wyeliminować 

ewentualne przeciekanie. 
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 Do opakowania dołączony jest wspornik uławtwiający montowanie filtra. 

Zamontować wspornik na odpowiedniej, pionowej powierzchni i wsunąć             

w niego filtr. Przeźroczysta miska powinna być odwrócona do dołu tak, by 

umożliwiac separacje  oraz drenaż wody z filtra powietrza.  

 

 Aby z urządzenia Cavitron JET Plus usunąć kabel dostarczający powietrze 

należy wyłączyć zawór powietrza w gabinecie ( kompresor).  Odłączyć 

przewód doprowadzający powietrze do Cavitronu od źródła spężonego 

powietrza.  Jeśli szybkozłączka  jest przymocowana do końca przewodu, to 

należy zmniejszyć ciśnienie wody wkładając końcówkę złącza do 

odpowiedniego pojemnika i umożliwić odpływ wody. Aby odłączyć przewód 

bezpośrednio od urządzenia, należy delikatnie ścisnąć   pierścień zewnętrzny 

gniazda zasilania wodą i powoli wyciągnąć przewód.  

 

 Aby z urządzenia Cavitron JET Plus usunąć kabel dostarczający powietrze 

należy wyłączyć zasilanie sprężonym powietrzem  w gabinecie 

stomatologicznym.  Odłączyć przewód doprowadzający powietrze do 

Cavitronu, od kabla doprowadzającego powietrze z kompresora Aby odłączyć 

przewód bezpośrednio od urządzenia, należy delikatnie ścisnąć   pierścień 

zewnętrzny gniazda zasilania powietrza i powoli wyciągnąć przewód. Jeśli 

szybkozłączka  jest przymocowana do końca przewodu, to należy zmniejszyć 

ciśnienie wody ściskając  końcówkę złącza i umożliwić wydostanie się 

powietrza. 

 
 

Nacisnąć pierścień zewnętrzny aby uwolnić przewód z powietrzem. 
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7.9 Instalacja /wymiana baterii w pedale nożnym Tap-On™ 

 
 

 Odwrócić bezprzewodowy pedał Tap-On™ i za pomocą śrubowkrętu 

Philips starannie usunąć śruby osłony baterii oraz pokrywę baterii. 

Jeżeli dotyczy, należy wyjąć zużyte baterie, zainstalować dwie nowe 

baterie "AA", jak pokazano. Podczas wymiany baterii nie wolno 

naciskać pedału Tap-On ™ 

 
Należy spojrzeć na migające światełko kontrolne. 

 

 Światełko kontrolne będzie migać przez około dwie sekundy, aby 

wskazać na możliwość połączenia pedału Tap-On™ z urządzeniem 

Cavitron. Jeśli lampka nie miga, sprawdzić baterie. Jeśli baterie są 

dobre i nie miga, może istnieć błąd komunikacji między urządzeniami. 

Aby ponownie nawiązać połączenie z pedałem Tap-On™ konieczna 

jest procedura synchronizacji patrz rozdział 7.10 

 

 Częstotliwość komunikacji bezprzewodowej można zastąpić  kablem 

pomocniczym pedału Tap-On™. Patrz rozdział 11.2  

 

 Założyć pokrywę baterii i dokręcić ręcznie śrubokrętem Philips. 

 

 Wyjmować baterie, jeśli pedał Tap-On™ ma być przechowywany 

przez dłuższy okres czasu. 
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7.10 Synchronizacja pedału nożnego Tap-On™ 
 

 

 Bezprzewodowy pedał nożny Tap-On™ dołączony do systemu 

został fabrycznie zsynchronizowany z urządzeniem głównym. 

Jeśli potrzebna jest wymiana pedału nożnego Tap-On™ to 

przed uruchomieniem systemu konieczna jest synchronizacja. 

Należy wykonać następujące czynności w celu synchronizacji 

pedału nożnego Tap-On™ z urządzeniem Cavitron. 

 

1. Przełączyć  główny włącznik ON/OFF, znajdujący się 

w środkowej, przedniej części urządzenia, pod dolną 

krawędzią na pozycję OFF (0). 

 

2. Zaistalować w pedale nożnym nowy zestaw baterii 

“AA” (patrz rozdział 7.9) Pozostawić otwartą pokrywę 

pedału Tap-On™ tak, aby czerwony przycisk był 

dostępny. 

 

3. Podczas procesu synchronizacji należy zachować 

odległość nie więcej niż 3 m pomiędzy urządzeniem 

głównym a pedałem  Tap-On™. 

 

4. Usunąć wszystkie końcówki pracujące i ustawić  

      pokrętło Power Control z trybem Rinse. Przekręcić 

główny wyłącznik sieciowy w pozycji (I) i czekać  

aż podświetli się panel kontrolny (patrz Rozdział 8.2). 

 

5. Gdy wszystkie symbole są podświetlone , wcisnąć  

         przycisk PURGE na panelu kontrolnym  

 

 

 
Kontrolka zacznie migać w sekwencyjny sposób, 

sygnalizując tryb synchronizacji. Ten tryb trwa 5-6 

sekund. 

6. Podczas tego trybu należy przycisnąć czerwony 

przycisk znajdujący się w komorze baterii pedału 

nożnego Tap-On™. To zakończy cykl synchronizacji. 
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7. Synchronizacja jest zakończona pomyślnie, gdy 

wszystkie podświetlone symbole graficzne migają        

w tym samym czasie. 

 

8. Aby sprawdzić jakość komunikacj pomiędzy 

urządzeniami należy przycisnąć pedał do pozycji 

BOOST (pedał nożny Tap-On™ całkowicie dociśnięty 

do podłogi –druga pozycja) i sprawdzić czy symbol 

BOOST na panelu podświetlił się. 

 

9. Założyć pokrywę i dokładnie przykręcić. 

 

10. Jeśli nie można osiągnąć połączenia pomiędzy 

urządzeniami to należy użyć pomocniczego kabla 

pedału Tap-On™ i za pomocą tego przewodu połączyć 

się bezpośrednio z urządzeniem . 
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ROZDZIAŁ 8: Opis Systemu Cavitron JET Plus 

 
8.1 Kontrola systemu 

 
Power Level Control 

Ustawić pokrętło w pozycji określającej poziom energii ultradźwiękowej dla danego 

zabiegu. Przesuwanie pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek zegara wywołuje wzrost 

zasięgu pracy końcówki roboczej (stroke) bez zmiany częstotliwości. 

Przesuwanie pokrętła w kierunku przeciwny do ruchu wskazówek zegara wywołuje 

zmniejszenie zasięgu pracy końcówki roboczej (stroke) bez zmiany częstotliwości. 

 

Blue Zone 

Jest to  rozszerzony zakres niskich częstotliwości drgań w celu poprawy komforu 

pacjenta podczas zabiegu skalingu ultradźwiękowego. 

 

Rinse 

W celu uruchomienia tej funkcji należy całkowicie przekręcić w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, pokrętło Power Level Control, aż do 

usłyszenia charakterystycznego kliknięcia. Tryb płukania jest stosowany podczas 

procedury ultradźwiękowego skalingu,  gdy konieczne jest przepłukanie danego 

obszaru. 

 

Power Flow Control 
Przekręcić Power Flow Control w celu ustawienia stopnia przepływu proszku. 

Aby ograniczyć do minimum ilość proszku należy przekręcić pokrętło w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, na pozycję “L”. Największy przepływ 

proszku wiąże się z ustawieniem pokretła w pozycji “H”. 

 

Panel kontrolny  

Patrz Rozdział 8.2 

 

Uchwyt ękojeści 
                            Bezpiecznie trzyma rekojeść lub 

                                                     łącznik kabla, gdy rękojeść nie jest zainstalowana 

 

Końcówka JET-Mate™ 
Przeznaczona do wszystkich ultradźwiękowych końcówek roboczych  Cavitron®  

30K™ oraz końcówek do piaskowania Cavitron JET Air Polishing. Automatycznie 

wybiera tryb piaskowania lub skalingu. Patrz rozdział 8.3 
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Włącznik główny ON/OFF  

znajduje się w środkowej,  

przedniej części urządzenia,  

pod dolną krawędzią 

 

 

 

 

Prophy Mode Auto Cycles 
Automatycznie zmienia tryb pracy 

pomiędzy piaskowniem a płukaniem  

bez naciskania pedału nożnego. 

Można wybrać cykl krótki, średni, lub długi.  

Patrz rozdział 9.8 

 

 

 

 

 
 

Bezprzewodowy pedał nożny Tap-On™ 
Eliminuje konieczność ciągłego trzymania nogi na pedale  

lub wykonywania ruchów pompujących.  

Patrz rozdział 8.6 
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8.2 Przyciski na panelu kontrolnym 

 
Wskaźnik baterii  

Podświetla się, gdy bateria zasilająca pedał nożny Tap-On™  

zbliża się do wyczerpania.  Wymienić baterie zgodnie 

 ze wskazówkami w punkcie 7.9. 

 
 

 
 

Wskaźnik BOOST 

Jest podświetlony, gdy tryb Boost został włączony poprzez użycie 

bezprzewodowego pedału nożnego Tap-On™. 

 

 Tryb Turbo 

Po wciśnięciu daje możliwość zwiększenia mocy systemu o 25% . To sprawia, że 

zasięg pracy końcówki pracującej ulega zwiększeniu. Tryb “turbo” pozostaje aktywny 

do ponownego przyciśnięcia przycisku lub wyłączenia całego urządzenia. (Kolorowe 

strzałki pozostają podświetlone podczas pracy). 

 

 

Wskaźnik Purge 

Staje się podświetlny po włączeniu funkcji “Purge” czyli przeczyszczenia. 

Aby uruchomić tę funkcję należy wyjąć końcówkę pracującą z rękojeści (handpiece). 

Następnie ustawić na niej maksymalny przepływ wody (Lavage Control) i przycisnąć 

przycisk “Purge” na panelu kontrolnym. Woda będzie przepłukiwać przewody 

systemu przez 2 minuty. Przerwanie tego 2 minutowego cyklu jest możliwe za 

pomocą ponownego użycia przycisku “Purge”  lub naciśnięcia pedału nożnego Tap-

On™™™. 

 

Przycisk Purge jest stosowany także podczas procesu synchronizacji pedału nożnego 

Tap-On™. Patrz rozdział 7.10 
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Wskaźnik On 
Jest podświetlony z 3 sek. opóźnieniem, gdy przycisk głównego zasilania ON/OFF  

pozostaje w pozycji “włączony” czyli  w pozycji (I). 

 

 

 

 
 

 

Wskażnik Service 

Jest podświetlony, gdy urządzenie nie pracuje prawidłowo. 

Istnieją trzy możliwości sygnalizacji potencjalnego problemu: 

 Wolne migotanie lampki (1 mignięcie na sekundę) oznacza, że urządzenie nie 

jest obsługiwane zgodne z fabryczną specyfikacją. 

 

 Szybkie migotanie lampki (3 mignięcie na sekundę)  

 

 Stałe podświetlenie wskazuje na przegrzanie urządzenia  

 

Patrz rozdział 11.1   
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8.3 Rękojeść/Kabel 

 
 

Kontrola płukania 

Przekręcić Lavage Control w celu dokonania wyboru intensywności przepływu wody 

podczas zabiegu. Ilość przepływającej wody jest określana w zakresie 1-6. 

Przekręcać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek w celu zwiększenia przepływu 

wody w końcówce pracującej. Ilość wody w rękojeści determinuje temperaturę 

płukania. Mniejsza ilość wody wywołuje płukanie cieplejszą wodą. Im więcej wody 

tym niższa temperatura płukania. 

 

Jeśli końcówka staje się ciepła nalezy zwiększyć przepływ wody. Doświadczenie 

personelu stomatologicznego wpływa na odpowiednie, dla komfortu danego pacjenta 

oraz efektywności zabiegu, ustawienie stopnia przepływu wody. 

 

Funkcja obrotowa 

Redukuje efekt pociągania kabla, ponieważ końcówka ma możliwość dokonywania 

obrotów podczas zabiegu.  

 

 
Miękki uchwyt dyszy 

Zaprojektowany ergonomicznie aby zapewnić wygodny uchwyt rękojeści.  

Uchwyt jest wymienny elementem ulegającym zużyciu. 

Przed użyciem należy sprawdzić, czy uchwyt jest zrównany z portem wkładnej 

końcówki pracującej, wykonanym z twardego plastiku. 

 

Port dostarczania piasku 

Tworzy hermetyczne uszczelnienie pomiędzy końcówką pracującą do piaskowania a 

główną końcówką (rękojeścią). Wymienić, gdy zużycie jest zauważalne lub proszek 

przecieka na poziomie dyszy. 

 

Port końcówki pracującej 

Końcówka Caviton JET-Mate jest kompatybilna ze wszystkimi ultradźwiękowymi 

końcówkami pracującymi Cavitron 30K oraz z końcówkami do piaskowania JET Air 

Polish . 
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8.4 Ultradźwiękowe końcówki pracujące Cavitron 30K 
 

Wiele rodzajów ultradźwiękowych końcówek pracujących  Cavitron i Cavitron 

Bellissima 30K  jest łatwo wymienialnych dla różnych procedur 

i aplikacji. Zobacz załączoną literaturę dla uzyskania konkretnych informacji. 

 

 

o-ring 

Zapewnia uszczelnienie podczas chłodzenia końcówki. Po zużyciu musi być 

natychmiast wymieniony. 

 

connecting body czyli łącznik 

Przenosi oraz wzmacnia mechaniczne ruchy trzpienia na końcówkę pracującą.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Insert tip -końcówka pracująca  

Kształt i rozmiar końcówki determinuje dostęp i adaptację. Podgrzaną wodę płucząca 

kieruje na szczyt końcówki . 

 

Finger grip – uchwyt palcowy 

 

Insert marking – oznaczenia końcówki 

Producent, data (YYDDD), częstotliwość, typ, numer seryjny końcówki  

 

Trzpień magnetostrykcyjny 

Konwertuje energię emitowaną przez końcówkę (rękojeść) w mechaniczne oscylacje, 

które aktywują końcówkę pracujacą . 
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8.5 Końcówka do piaskowania Cavitron JET Air  
 

 

Pręt podgrzewający końcówki:  

podgrzewa wodę dla komfortu pacjenta 

 

 

Rurka dostarczająca profilaktyczny  proszek : 

Dostarcza powietrze/proszek do szczytu końcówki  

 

 
 

Oznaczenie końcówki: 

Producent, data (YDDD) 

 

Dysza końcówki piaskarki: 

Kształt typu “rurka w rurce”, dokładnie dostarcza mieszaninę 

powietrze/wodę/proszek w dane miejsce 

 

Uszczelka (o-ring): 

Uszczelnia wodę, gdy końcówka pracująca jest całkowicie zamocowana w rękojeści. 

Po zużyciu wymienić na nową. 

 

 

 

8.6 Działanie bezprzewodowego pedału nożnego Tap-On ™ 

Technology 
 

 

Sposób użycia pedału w trybie Tap-On™ 

W czasie zabiegu skalingu technologia Tap-On™ eliminuje konieczność ciągłego 

trzymania stopy na pedale. Przyciskając pedał jeden raz, jednocześnie aktywuje się 

energia ultradźwiękowa  lub tryb płukania na około 4 minuty. Naciśnięcie pedału 

będącego w trybie Tap-On™ wyłącza ultradźwięki i przepływ wody. Tryb “Boost 

“jest wciąż dostępny podczas skalingu w trybie Tap-On™. Aby użyć “Boost” należy 

po prostu przcisnąć pedał do drugiej pozycji (całkowicie przycisnąć do podłogi)             

i przytrzymać tak długo jak “boost “ jest konieczny. Uwolnić pedał, aby wrócić do 

trybu Tap-On™. 
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pedał nożny nie naciśnięty 

  
pedła nożny nacisnięty w pozycji pierwszej  

 
pedał nożny naciśniety w pozycji drugiej 

 

 

W zabiegach profilaktycznych technologia Tap-On™ oraz Prophy Mode Auto Cycles 

eliminuje potrzebę pompowania pedału dzięki występowaniu automatycznej zamiany 

pomiędzy płukaniem i piaskowaniem. Jednokrotne naciśnięcie pedału umożliwia 

automatycznie piaskowanie/płukanie , który trwa około 1 minuty. Naciśnięcie pedału 

drugi raz wyłącza automatyczne piaskowanie /płukanie . Patrz opis Prophy Mode 

Auto Cycles w rozdziale 9.8 

 

RADY: 

 Technologia Tap-On™ nie będzie uruchamiać przepływu wody, jeżeli nie 

będzie ultradźwiękowej końcówki pracującej lub końcówki do piaskowania          

w rękojeści. 

 

 Czujnik w uchwycie końcówki zabezpiecza tryb Tap-On przed 

uruchomieniem, gdy końcówka jest umieszczona w uchwycie. 

 

 Jeśli pedał nie zostanie naciśnięty bardzo szybko to  będzie działał w 

tradycyjny sposób.  

 

 

Jak wyłączać i uruchamiać tryb Tap-On™ Technology? 

 

Funkcja Tap-On™ Technology może zostać wyłączona podczas jednoczesnego 

naciśnięcia przycisków Purge oraz Turbo prrzez około 5 sek. . Dwa przyciski będą 

migać około 6 razy. Gdy przyciski zostaną zwolnione , zaczną ponownie migać około 

6 razy ,aby potwierdzić wyłączenie funkcji Tap-On™ Technology. 

 

 

Tap-On™ Technology zostanie uruchomiona poprzez symultaniczne przyciśnięcie  

przycisków Purge oraz Turbo przez około 5 sek. Dwa przyciski będą migać około 6 

razy, aby potwierdzić włączenie funkcji Tap-On™ Technology. 
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Zastosowanie pedału nożnego bez trybu Tap-On 
 

Podczas skalingu pozycja pierwsza aktywuje zarówno ultradźwięki, jak i płukanie na 

szczycie końcówki pracującej. Pozycja druga uruchamia tryb “Boost”. 

Tryb “Boost (całkowite dociśnięcie pedału Tap-On™) zwiększa poziom energii 

ultradźwiękowej dla szybkiego usuwania dużych złogów nazębnych bez zmiany 

pozycji głównego pokrętła mocy. Aby wyłączyć tryb “Boost” należy zwolnić pedał 

Tap-On™ do pozycji pierwszej.  

 

Podczas zbiegów profilaktycznych pozycja pierwsza uruchamia tryb płukania. 

Pozycja druga aktywuje tryb piaskowania ( wskaźnik “Boost” nie będzie się świecił) 

 

 

 

8.7 Akcesoria i części zamienne wymieniane przez użytkownika  
 

8.7.1 Akcesoria  

 

 1.Kabel zasilający AC  

2. Bezprzewodowy pedał nożny z Tap-On™ Technology  

3. Pomocniczy kabel do pedału nożnego z Tap-On™ Technology 

4. Rękojeść Cavitron JET-Mate, do sterylizacji 

5. Sprężyna czyszcząca  Prophy Handpiece  

6. Ultradźwiękowe końcówki pracujące Cavitron 30K  

7. Cavitron DualSelect  

8. Końcówka Cavitron JET Air Polishing  

9. Narzędzie do czyszczenia dyszy Cavitron JET  

10. Proszek profilaktyczny na bazie wodorowęglanu sodu  

11. Proszek profilaktyczny na bazie trójtlenku glinu Cavitron Jet Fresh  

 

8.7.2  Części zamienne  

 

1. Uszczelka do zakrętki pojemnika na proszek,  numer 628052001 

2. Zakrętka pojemnika na proszek, numer 81728 

3. Zestaw do wymiany uszczelek w końcówkach pracujących Cavitron, 12/opak. 

Number 62351 (czarny) dla plastikowych i miękkich uchwytów.  

Number 62605 (zielony) dla metalowych uchwytów i końcówek do piaskowania  

4. Uszczelka do kabla rękojeści , numer 79357 

5. Uchwyt dyszy rekojeści JET-Mate Handpiece Nozzle Grip,numer 81717 

6. Filtr wodny do trybu płukania, 10/opak.,  numer 90158 
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Rozdział 9: Konfiguracja systemu, działanie i techniki 

użycia  

 
9.1 Konfiguracja rękojeści (handpiece) 

 
 Postępować zgodnie z zaleceniami wymienionymi w ogólnych                             

i ultradźwiękowy zaleceniach proceduralnyc. Patrz rozdział 4.2 Rękojeść 

można sterylizować. Patrz ulotka zawierająca informacje o kontroli zakażeń 

oraz instrukcje sposobów sterylizacji rękojeści przed użyciem. 

 

 Połączyć rękojeść z końcem kabla przeznaczonym do motażu tak, aby 

zrównały się odpowiednie przyłączenia elektryczne. Jeśli koniec kabla nie 

wszedł prawidłowo do rękojeści , należy lekko ją przekręcić aż do momentu 

odnalezienia prawidowej pozycji dla zrównania się elektrycznych przyłączeń    

i całkowicie wsunąć. 

 

 

  Trzymać pustą rękojeść w pół-pionowo nad umywalką lub kanalizacją. 

Aktywować pedał Tap-On™ aż do momentu obecności wody, w celu 

eliminacji wszystkich pecherzyków powietrza, które mogły zostać zatrzymane  

wewnątrz rękojeści. Nie pozwolić, aby woda pozostała w porcie dostarczania 

wody, gdyż może doprowadzić do jego zatkania. UWAGA: technologia Tap-

On™ działa tylko, gdy ultradźwiękowa końcówka pracująca lub końcówka 

piaskarki są zamocowane w rękojeści. 

 

 Przed założeniem uszczelki na rękojeść należy ją lekko zwilżyć wodą. 

Zamocować całkowicie rękojeść stosując delikatny ruch naciskająco-

skręcający. NIE STOSOWAĆ NADMIERNEJ SIŁY.W przypadku stosownia 

końcówki do piaskowania należy uważać, aby zrównać rurkę dostarczania 

proszku z odpowiednim portem, a następnie delikatnie wcisnąć do rękojeść, aż 

do pełnego zamocowania. NIE STOSOWAĆ NADMIERNEJ SIŁY. 

 

 Przekręcić Lavage Control w celu dokonania wyboru intensywności 

przepływu wody podczas zabiegu. Ilość przepływającej wody jest określana        

w zakresie 1-6. Przekręcać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek w celu 

zwiększenia przepływu wody w końcówce pracującej. Ilość wody                      

w rekojeści determinuje temperaturę płukania. Mniejsza ilość wody wywołuje 

płukanie  cieplejszą wodą. Im więcej wody tym niższa temperatura płukania. 

Jeśli rękojeść staje się ciepła należy zwiększyć przepływ wody. 

Doświadczenie personelu stomatologicznego wpływa na odpowiednie, dla 



 38 

komfortu danego pacjenta oraz efektywności zabiegu, ustawienie stopnia 

przepływu wody. 

 

 

 

9.2 Tryb Turbo 
 

 

Po wciśnięciu daje możliwość zwiększenia mocy systemu o 25%. Jeśli potrzebne jest 

zwiększenie mocy przez dłuższy okres czasu to należy po prostu nacisnąć przycisk na 

panelu kontrolnym (kolorowe strzałki pozostają podświetlone pokazując, że 

urządzenie pracuje w trybie “Turbo” ). 

 

DENTSPLY rekomenduje, aby klinicyści zapoznali się z możliwymi ustawieniami 

mocy urządzenia poprzez przekręcanie pokrętła mocy w normalny trybie oraz              

w trybie “turbo”. Należy wziąć dowolną końcówkę pracującą i trzymając nad zlewem 

stopniowo zmieniać pokrętłem moc. Oberwacja zmian strumienia wody pozwoli 

zauważyć różnice podczas przełączania urządzenia z trybu normalnego na “turbo”. 

 

 

 

9.3 Tryb “Boost” 
 

 

“Boost” zapewnia tymczasowy wzrost energii ultradźwiękowej, aby szybko usunąć 

duże złogi nazębne bez dotykania urządzenia. Funkcja “Boost” jest aktywowana 

poprzez naciśnięcie pedału nożnego Tap-On ™ do drugiej pozycji ( całkowite 

przyciśnięcie do podłogi). Po włączeniu funkcji “Boost” odpowiednia ikona na panelu 

kontrolnym będzie podświetlona. Tryb ‘Boost” pozostaje aktywny tak długo, jak 

operator przyciska pedał Tap-On ™ w pozycji drugiej. W celu dezaktywacji należy 

zwolnić pedal nożny Tap-On ™ do pozycji pierwszej. 

 

 

 

9.4 Pozycja pacjenta 
 

 

W celu zapewnienia prawidłowego dostępu zarówno do szczęki, jak i do żuchwy  

zagłówek fotela powinien zostać odpowiednio dostosowany, zgodnie z zasadami 

obowiązującymi dla innych procedur stomatologicznych. To zapewni komfort 

pacjentowi, a lekarzowi dobrą widoczność pola zabiegowego. Pacjent może mieć 

przekręconą głowę, odpowiednio w prawo lub w lewo. Wysokość podbródka jest 

uzależniona od rodzaju kwadranta oraz powierzchni zębowej, gdzie jest 

przeprowadzany dany zabieg. Płyny do przepłukiwania usuwać za pomocą ślinociągu 

lub ssaka.  

 

 

 

 

 



 39 

 

9.5 Wykonywanie zabiegu ultradźwiękowego skalingu  
 

Uwaga: Należy zapoznać się z ulotką dotyczącą kontroli zakażeń dołączoną do 

urządzenia oraz z rozdziałem 10, który zawiera opis ogólnch procedur 

wykonywanych na początku każdego dnia oraz pomiędzy pacjentami. 

 

 Stosować się do uwag i ostrzeżeń zawartych w rozdziale 4.2 

 

 Brzegi ultradźwiękowych końcówek Cavitron są celowo zaokrąglone i dlatego 

stosując prawidłową technikę ultradźwiękowego skalingu istnieje znikome 

zagrożenie zranienia tkanek. Gdy końcówka pracująca znajduje się w jamie 

ustnej należy zapewnić odpowiednią retrakcję warg, policzków oraz języka 

tak, by nie doprowadzać do przypadkowego (przedłużonego) kontaktu                

z aktywnym narzędziem ultradźwiękowym. 

 

 

 Przekręcić Power Level Control w celu ustawienia poziomu mocy 

odpowiedniego dla danego zabiegu. Przesuwanie pokrętła w stronę ruchu 

wskazówek zegara wywołuje wzrost mocy. Poziom mocy wzrasta w całym 

kontrolowanym zakresie. Trzymać rękojeść nad zlewem lub innym odpływem 

wodociągowym. Aby aktywować system podczas trybu Tap-On™ należy 

lekko przycisnąć pedał nożny Tap-On™. (Jeśli tryb Tap-On™ jest nieaktywny 

to trzeba pedał nożny trzymać przycisnięty aż do jego uruchomienia.) 

Sprawdzić czy spray wodny dociera do szczytu końcówki pracującej.  

Regulować stopień płukania, aż woda popłynie w formie szybkiego kapania 

lub niewielkiego sprayu. Ustawienie przepływu większej ilości wody 

zapewnia chłodniejszą irygację.  

 

 Gdy urządzenie pracuje w trybie “Boost”(pedał nożny Tap-On™ jest 

całkowicie wciśnięty) może być konieczne regulowanie płukanie, aby 

adekwatna ilość wody chłodziła końcówkę, będącą w kontakcie                           

z powierzchnią zeba.  

 

 Ogólnie zaleca się, aby podczas ultradźwiękwego skaling stosować dotyk 

“lekki jak piórko”. W większości przypadków ruch aktywnej końcówki oraz 

efekty akustyczne powstające w płynie do irygacji są wystarczające, by 

usunąć nawet duże złogi kamienia nazębnego.  

 

 Zaleca się systematyczne, okresowe sprawdzanie ultradźwiękowych 

końcówek pracujących Cavitron pod kątem ścierania. Do tego celu stosować 

Wskaźnik Efektywności Końcówek Cavitron. 

 

 Podczas zabiegów zaleca się stosownie podczas ślinociągu lub ssaka. 

 

 Podczas wyboru oraz zakładania końcówek pracujących ustawić urządzenie 

na najniższym poziomie mocy. 

 

 Dla wygody dostępu pedał nożny powinnien znajdować się jak najbliżej stóp 
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operatora.  

 

9.6 Uwagi dotyczące komfortu pacjenta 

 

 
Przyczyny nadwrażliwości 

 

 

 Niewłaściwe przyłożenie końcówki pracującej. Szczyt nie powinien nigdy być 

skierowany w stronę powierzchni zęba. 

 

 Nieutrzymywanie końcówki w ruchu na zębie. Nie dopuścić, aby końcówka 

znajdowała się w statycznej pozycji na jednym obszarze zęba. Zmienić 

ścieżkę ruchu końcówki. 

 

  Przykładanie nadmiernej siły. Stosować lekki uchwyt i nacisk, z punktem 

podparcie na tkankach miękkich jeśli to możliwe, szczególnie w przypadku 

odłoniętych obszarów cementu korzeniowego. 

 

 

Jeśli objawy nadwrażliwości utrzymują się, zmniejszyć ustawienia mocy i/oraz  

przesunąć się z nadwrażliwego zęba na kolejny, a następnie podjąć próbę powrotu. 

 

 

 

9.7 Pojemnik na proszek do piaskowania 
 

 Do urządzenia Cavitron JET Plus Combination System stosować wyłącznie 

proszek Cavitron® Prophy Powder . Użycie innych substancji lub dodatków 

do proszku może spowodować zatkanie urządzenia oraz będzie skutkować 

utratą gwarancji. Dla Państwa wygody proszek jest dostępny w butelkach. 

Przechowywać w miejscu gdzie temperatura nie przekracza 95ºF ( 35ºC). 

 

 Do urządzenia dołączony jest specjalny zbiornik służący do napełniania 

pustego pojemnika na proszek  

 

 Zaleca się, aby zawsze na koniec każdego dnia opróżnić pojemnik na proszek. 

Takie postępowanie ogranicza absorpcję wilgoci i minimalizuje 

niebezpieczeństwo zatkania się urządzenia. 

 

 

Napełnianie pojemnika na proszek  

 

 Wyłączyć urządzenie. 

 

 Odkręcić pojemnik na proszek. 
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 Wstrząsnąć energicznie zamkniętą butelką z proszkiem aby spulchnić proszek, 

który może ulec zbryleniu podczas przechowywania. Delikatnie napełnić 

pojemnik na proszek, aż do poziomu szczytu centralnej rurki.  

 

 Miękką, suchą szmatką usunąć proszek, który przylega do zakrętki lub gwintu 

pojemnika. 

 

 Włączyć urządzenie 

 

UWAGA:  Stosować tylko proszek Cavitron® Prophy Powders. Proszek 

powinien być przechowywany w suchych warunkach, w temperaturze od 32ºF 

(0ºC) do 95ºF (35ºC). 

 

 

 

Regulacja przepływu proszku: 

 

 Przepływ proszku jest regulowany poprzez ustawienie wskaźnika na 

zakrętce w pozycji H (godz. 12), M (godz.9), L (godz.6). 

 

 Do usuwania trudnych osadów wybrać pozycję H 

 

 Do usuwania lekkich osadów wybrać pozycję L 

 

 Regulacja moze być ustawiona w każdej pozycji pomiędzy H oraz L 

 

 Znajdujące się w centrum wskaźnika okienko pozwala obserwować 

przepływ proszku (mały biały okrąg proszku) podczas pracy. Jeśli nie 

widać przepływu, sprawdzić czy nie doszło do zatkania lub dodać 

proszek. 

 

 

 

9.8 Wykonywanie zabiegu piaskowania 

 

 Stosować się do uwag i ostrzeżeń zawartych w rozdziale 4.2 

 

 Na wargi położyć gazę 2x2 

 

 Ustawić odpowiedni przepływ proszku (stosując wskaźnik Powder Flow 

Control na zakrętce) oraz wody ( regulacja Lavage Control na kablu 

rękojeści). Sprawdzić czy moc urządzenia jest ustawiona w trybie pracy 

“Prophy Mode”. Stosować większą ilość proszku w przypadku trudnych 

osadów, natomiast mniejszą, gdy osady są niewielkie. Doświadczenie 

personelu stomatologicznego wpływa na odpowiednie, dla komfortu danego 

pacjenta oraz efektywności zabiegu, ustawienie parametrów urządzenia. 

Nigdy nie stosować urządzenia z samym proszkiem.  

 

 Spłukać język pacjentowi, aby wyeliminować słony smak. 
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 Zaleca się, aby podczas standardowego piaskowania oczyszczać powierzchnie 

1-3 zębów. Potem dokładnie spłukać oraz ocenić efektywność pracy zanim 

rozpocznie się czyszczenie kolejnych 1-3 zębów. Stosując technologię Tap-

On™ oraz funkcję Prophy Mode Auto Cycle urządzenie będzie automatycznie 

zamieniać cykl płukania i piaskowania. Gdy tryb Tap-On™ jest wyłączony to 

piaskowanie ulega aktywacji po przyciśnięciu pedału nożnego Tap-On™ do 

drugiej pozycji (całkowite dociśnięcie do podłogi). Płukanie jest uruchamiane 

, gdy pedał Tap-On™ nożny zostanie przyciśnięty do pierwszej pozycji.      

Jeśli jest taka konieczność to można wykorzystać do osuszania i zarazem  

oceny efektywności pracy lekki strumień powietrza wydobywający się z 

końcówki do piaskowania ( taki lekki strumień powietrz pojawi się, gdy pedał 

nożny Tap-On™ zostanie zwolniony) . 

 

 Wykorzystać wolną rękę i policzki lub wargi pacjenta tworząc barierę dla   

aerozolu. Odchylić głowę pacjenta do siebie, aby zapobiec gromadzeniu się 

zawiesiny proszku na wargach i zminimalizować rozpraszanie aerozolu. 

Wypłukiwać zawiesinę z ust pacjenta dokładnie i często. 

 

 Utrzymać 2-4mm odległość pomiedzy końcówką piaskarki, a powierzchnią 

zęba. Wykonywać końcówką ruchy okrężne oraz zachować ruch wymiatający 

od strony stycznej do stycznej. Podczas piaskowania zębów przednich należy 

skierować spray na środkową , 1/3 część zęba. Granice sprayu będą 

bezpiecznie oczyszczały ząb aż do granicy dziąsłowej. Patrz rozdział 9.9  

 

 Stosować odpowiednią ewakuacje płynów. Zaleca się używanie ssaka               

z pomocą asystentki stomatologicznej. Podczas pracy bez czynnej asysty 

zaleca się wykorzystywanie ślinociągu oraz/i nakładek do redukcji aerosolu. 

 

 Nie wolno kierować bezpośrednio strumienia piasku z wodą na miękkie 

tkanki.  

 

 Unikać kontaktu z powierzchniami oraz pobrzeżem wypełnień 

stomatologicznych  

 

 Prophy Mode AutoCycles: zaleca się, aby podczas standardowego 

piaskowania oczyszczać powierzchnie 1-3 zębów. Potem dokładnie spłukać 

oraz ocenić efektywność pracy zanim rozpocznie się czyszczenie kolejnych 1-

3 zębów. Kiedy pedał nożny jest w trybie Tap-On™ to funkcja Prophy Mode 

Auto Cykles pozwala automatycznie zmieniać cykle pracy pomiędzy 

piaskowanie a płukaniem Można zauważyć niewielki wyrzut powietrza, który 

dla klinincysty jest potwierdzeniem uruchomienia funkcji Prophy Mode Auto 

Cykles. 

 

 Jeśli w jakimkolwiek momencie potrzebna jest ciągłość piaskowania, należy 

po prostu przycisnąć pedał nożny do podłogi. Zwolnienie pedału spowoduje 

wyłączenie Prophy Mode Auto Cykles. 
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Tryb Profilaktyczny Piaskowanie Płukanie 

Manualny* Nacisnąć pedał do pozycji 

pierwszej  

Nacisnąć pedał do pozycji 

pierwszej 

 

 

 Przybliżony czas cyklu 

 

Prophy Mode Auto Cycles Piaskowanie Płukanie 

Short (Krótki )** 0.75 sek. 1.25 

Medium (średni)** 2.0 sek. 1.0 

Long (długi)** 3.0 sek. 2.0 

 

 

 

 

 

 

 
* wybór trybu “manualnego” nie pozwala na automatyczną zamianę pomiędzy 

cyklami piaskowania a płukania. Umożliwia natomiast użytkownikowi wykonanie 

piaskowania w tradycyjny sposób. Przyciskać  pedał nożny do pierwszej pozycji, aby 

uruchomić płukanie, a następnie do drugiej pozycji w celu rozpoczęcia piaskownia. 

Powtarzać nadal w razie potrzeby. 

 ** wybór cyklu “short”, “medium”, long” warunkuje automatyczną zmianę 

pomiędzy piaskowaniem a płukaniem zgodnie z czasami przedstawionymi                     

w powyższej tabeli. 
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9.9 Prawidłowy kąt przyłożenia końcówki piaskarki  

 

 
Dla zębów przednich zalecanym kątem przyłożenia końcówki piaskarki jest 60º, 

 a szczyt końcówki ma być nakierowany na mniej więcej 1/3 środkową powierzchni 

zęba . 

 

 
Zalecany kąt przyłożenia na powierzchniach policzkowych i językowych zębów 

bocznych wynosi 80º ze szczytem końcówki skierowanym lekko dystalnie. 
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Dla powierzchni żujących zalecanym kątem jest 90º. 

 

 

ROZDZIAŁ 10:  Konserwacja systemu 
 

Zaleca się, aby wykonać następujące czynności proceduralne podczas eksploatacji: 

 

 

10.1 Codzienna obsługa urządzenia 

 
 

PROCEDURY NA POCZĄTKU DNIA PRACY: 

 

1. Włączyć główny zawór zasilania wodą w gabinecie. 

 

2. W przypadku wyłączonego urządzenia Cavitron JET Plus Combination 

System należy odkręcić zakrętkę pojemnika na proszek. Sprawdzić czy 

pojemnik jest pusty. Włączyć urządzenie na 15 sek. , aby usunąć                 

z wewnętrznych przewodów ewentualaną wilgoć. Wyłączyć 

urządzenie. 

 

3. Energicznie wstrząsnąć butelką z proszkiem, aby spulchnić mieszaninę 

proszku. 

 

4. Delikatnie napełnić pojemnik na proszek ilością konieczną do 

przeprowadzenia danego zabiegu. Doświadczenie personelu 

stomatologicznego pozwala prawidłowo ocenić ilość proszku jaką 

powinna być użyta.  Nie przekraczać poziomu szczytu centralnej rurki. 

 

5. Sprawdzić szczelność zakrętki pojemnika na proszek. 

 

6. Zamocować sterylną rękojeść JET-Mate na kablu rękojeści. 

 

7. Ustawić poziom mocy (Power level Control) na minimalny, a poziom 

płukania (Lavage Control) na maksymalny. 
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8. Włączyć urządzenie. 

 

9. Jeśli można zaobserwować wydostające się resztki proszku, gdy pedał 

nożny Tap-On ™ nie jest stosowany, to może oznaczać wyciek 

powietrza. W celu naprawy należy najpierw wyłączyć urządzenie            

i zdjąć zakrętkę z pojemnika na proszek. Oczyścić ze wszyskich 

pozostałości proszku uszczelkę oraz gwinty i ponownie szczelnie 

zamknąć zakrętką. Włączyć urządzenie. 

 

10. Trzymać sterylną rekojeść (bez zainstalowanej ultradźwiękowej 

końcówki pracującej oraz bez końcówki do piaskowania) nad zlewem 

lub innym ujściem wodnym. Aktywować przycisk “Purge” 

 

 Przycisk “Purge” będzie świecił się przez 2 minuty wskazując 

poprawne uruchomienie funkcji oczyszczania. 

 Jeśli przycisk jest aktywowany w momencie obecności 

końcówki pracującej w rękojeści to będzie on migała światłem 

przez 3 sekundy i wyłączy się. W tej sytuacji należy więc 

wyjąć końcówkę pracującą z rękojeści i ponownie wcisnąć 

przycisk “Purge” 

 Funkcja oczyszczania może zostać przerwana w dowolnym 

momencie 2 minutowego cyklu. Należy przycisnąć znów 

przycisk ‘Purge” lub pedał nożny Tap-On ™ 

 

11. Po zakończeniu cyklu czyszczenia można włożyć sterylną końcówkę 

pracującą 30kHz Cavitron® do rękojeści. Ustawić preferowany dla 

danego zabiegu ultradźwiękowego skalingu poziom mocy (Power 

Level Control) oraz intensywności płukania (Lavage Control).           

W przypadku piaskowania umieścić sterylną końcówkę JET Air 

Polishing w rękojeści. Regulować moc poprzez ustawienie pokrętła na 

tryb Prophy oraz ustawić przepływ proszku oraz stopień płukania 

zgodnie z preferowanymi parametrami. 

 

POMIĘDZY PACJENTAMI: 

 

1. Usunąć wykorzystaną końcówkę 30kHz Cavitron® lub JET Air 

Polishing. Oczyścić i wysterylizować zgodnie z odpowiednimi 

procedurami kontroli zakażeń, które zostały dołączone do końcówek 

pracujących. 

 

2. Trzymać rekojeść nad zlewem lub innym ujściem wodnym. 

Aktywować przycisk “Purge” tak jak to opisano w punkcie 10 

procedur początkowych 

 

 

3. Po zakończeniu cyklu oczyszczania, przełączyć urządzenie na pozycję 

OFF (0) czyli wyłączyć. 
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4. Usunąć wykorzystaną rękojeść JET-Mate. Oczyścić i wysterylizować 

zgodnie z odpowiednimi procedurami kontroli zakażeń systemu 

Cavitron, które zostały dołączone do urządzenia. 

 

5. Odpowiednimi roztworami do dezynfekcji powierzchni odkazić  

powierzchnie gabinetu, kabel zasilający, kabel rękojeści, pedał nożny 

Tap-On ™ oraz kabel pomocniczy (jeśli był stosowany), kabel 

doprowadzający wodę , kabel dostarczający powietrze. Postępować 

zgodnie z instrukcjami producentów środków do dezynfekcji. W celu 

oczyszczenia urządzenia należy nasączyć obficie roztworem 

dezynfekcyjnym czysty ręcznik i przetrzeć nim wszystkie 

powierzchnie. Użyty ręcznik wyrzucić. Osuszyć czystą szmatką. W 

celu dezynfekcji urządzenia należy nasączyć obficie roztworem 

dezynfekcyjnym czysty ręcznik i przetrzeć nim wszystkie 

powierzchnie. Pozwolić na wyschnięcie roztworu. Nie wolno nigdy 

bezpośrednio spryskiwać urządzenia roztworami do dezynfekcji. 

 

6. Sprawdzić stan kabla rękojeści pod kątem pęknięć lub przetarć. 

                   

7. Stosując zamknięty obieg wody lub DualSelect Dispensing System 

sprawdzić, czy ma odpowiednią dla następnego pacjenta objętość 

płynów. 

 

8. Sprawdzić czy pojemnik na proszek jest wypełniony właściwą dla 

następnego zabiegu ilością proszku.  

 

9. Kiedy urządzenie jest już gotowe należy zainstalować sterylną 

rękojeść JET-Mate na kablu rękojeści. Włożyć do rękojeści sterylną 

ultradźwiękową końcówkę pracującą lub końcówkę do piaskowania. 

Ustawić preferowane parametry systemu. 

 

 

*UWAGA: Preferowane są wodne roztwory środków do dezynfekcji. Niektóre 

produkty na bazie alkoholi mogą działać szkodliwie oraz wywoływać 

przebarwienia plastikowych elementów urządzeń.  

 

 

PROCEDURY NA ZAKOŃCZENIE DNIA PRACY 

 

1. Postępować zgodnie z procedurami opisanymi w części “Pomiędzy 

pacjentami” od etapu 1 do 6. Dodatkowo zaleca się wyłączenie gabinetowego 

zasilania wodą. 

 

2. Odkręcić zakrętkę pojemnika na proszek. 

 

3. Wysunąć pojemnik z urządzenia i wysypać niewykorzystany proszek. 

 

4. Trzymając otwarty pojemnik z dala od siebie, włączyć system na 15 sek., aby 

go wyczyścić. Do całkowitego usunięcia wszystkich resztek proszku można 

wykorzystać ssak. 
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5. Usunąć uszczelkę z pojemnika na proszek i za pomocą suchej, miękkiej 

szmatki usunąć pozostałości proszku z zakrętki, uszczelki oraz gwintu 

pojemnika. Należy uważać, aby nie zarysować lub w inny sposób nie 

uszkodzić zakrętki.  

 

6. Powtórnie założyć uszczelkę na zakrętkę i dobrze zamocować zakrętkę na 

pojemniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2    Cotygodniowa konserwacja  
 

 Za pomocą miękkiej szczoteczki (do zębów) usnunąć pozostałości 

profilaktycznego proszku z zakrętki oraz gwintu pojemnika na proszek. Jeśli 

tego nie wykonamy to może przyczynić się do starcia gwintu oraz utrudnień  

w szczelnym zamykaniu pojemnika. 

 

 Szczególnie zaleca się cotygodniową dezynfekcję przewodów wodnych 

urządzenia. Czynność należy przeprowadzić za pomocą wodnego roztworu 

podchlorynu sodu (NaOCl) 1:10. Można to osiągnąć poprzez podłączenie 

urządzenia do Cavitron DualSelect lub do innych podobnych urządzeń 

dostępnych u lokalnych dystrybutorów sprzętu medycznego. Jeśli urządzenie 

jest podłączone do Cavitron DualSelect to należy postepować zgodnie                

z instrukcją obsługi. W przypadku wykorzystania sprzętu innego producenta 

obowiązuje przestrzeganie odpowiednich instrukcji obsługi. Trzeba wziąć pod 

uwagę, że chemiczne przepłukanie powinnno być przeprowadzane przy 

maksymalnym przepływie wody przez co najmniej 30 sekund. Urządzenie 

musi być potem pozostawione na 10 minut, ale nie dłużej niż 30 minut. Ma to 

na celu umożliwienie działania podchlorynowi sodu w przewodach 

urządzenia. Sugerujemy, aby w tym czasie precyzyjnie oznaczyć sprzęt 

informacją, że URZĄDZENIE JEST W TRAKCIE DEZYNFEKCJI SILNYM 

PREPARATEM DEZYNFEKCYJNYM I NIE MOŻE BYĆ W TYM CZASIE 

UŻYWANE. Po tych czynnościach należy system dokładnie przepłukać           

w czasie co najmniej 30 sekund lub do momentu całkowitego wyeliminowania 

zapachu podchlorynu sodu. PRZED UŻYCIEM U PACJENTA  

URZĄDZENIE MUSI ZOSTAĆ PRZEPŁUKANE W CELU 

CAŁKOWITEGO USUNIĘCIA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH 
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10.2    Comiesięczna konserwacja  
 

 

KONSERWACJA FILTRU PODŁĄCZENIA WODNEGO 

 

Gdy flirt wodny ulegnie przebarwieniu trzeba go natychmiast wymienić, aby zapobiec 

hamowaniu przepływu wody do Cavitron JET Plus. Można zamówić u lokalnych 

dystrybutorów opakowanie zawierające 10 sztuk wymiennych filtrów. Numer 

katalogowy 90158. 

 

 

1. Sprawdzić czy urządzenie zostało wyłączone. 

 

2. Odłączyć kabel wodny od źródła zasilania wodą w gabinecie. Jeśli na 

końcu kabla jest szybkozłączka to zaleca sie obniżenie ciśnienia wody 

poprzez naciśnięcie łącznika i spuszczenie wody.  
 

3. Chwycić po obu stronach ramkę filtra i przekręcić w kierunku 

zgodnym z ruchem wskazówek. Usunąć część filtru z obu stron 

przewodu wodnego. 

 

4. Zainstalować wymienny filtr na zamocowaniu przewodu wodneg . 

Filtr musi być tak podłączony, aby był dokładnie dopasowany do 

podłączeń węża wodnego.  

 

5. Ręcznie dokręcić mocowanie węża do jednego filtra w kierunku 

zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Dokręcić drugi filtr w kierunku 

ruchu wskazówek zegara. Podłączyć przewód doprowadzający wodę, 

włączyć urządzenie aby wypuścić niewielką ilość powietrza                     

i sprawdzić szczelność. 

 

 

 

10.4 Konserwacja filtra przewodu powietrznego  
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Woda, która zgromadziła się na filtrze przewodu powietrznego musi zostać usunięta . 
Można to zrobić za pomocą przekręcenia pokrętła na dole filtra w lewo (aby go 

otworzyć). Po osuszeniu, należy przekręcić pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara, aby zamknąć (niektóre filtry są osuszane przez wciśnięcie trzpienia zaworu 

Schradera na dole filtra). Jeśli wewnętrzny wkład filtra jest odbarwiony lub brudny, 

należy zamontować nowy filtr.  Można zamówić u lokalnych dystrybutorów 

wymienny filtr. Numer katalogowy 90088. 

 

1. Sprawdzić czy urządzenie zostało wyłączone. 

 

2. Odłączyć kabel powietrza od źródła zasilania powietrzem w gabinecie. 

 

3. Korzystanie z 7/16 "klucza umożliwia poluzowanie nakrętek na 

oprawie filtra. Odkręć nakrętki i przesunąć je po wężu. Odłączyć 

przewody od filtra i wyrzucić zużyty filtr. 

 

4. Włóżyć krótki przewód do portu wejściowego filtra i długi wąż do 

portu wyjściowego filtra. Przesunąć nakrętki węży i nakręcić oprawę 

filtra. Dokręcić za pomocą kombinerek lub klucza. 

 

5. Włączyć urządzenie, uruchomić system oraz sprawdzić pod kątem 

szczelności. 

 

 

 

 

10.5 Konserwacja pojemnika na proszek 
 

 

1. Wyłączyć urządzenie. 

 

2. Odczekać aż proszek rozpręży się i odkręcić zakrętkę 

 

3. Opróżnić pojemnik i wykorzystać ssak do dokładnego usunięcia wszelkich 

pozostałości proszku 

 

4. Włączyć urządzenie i sprawdzić czy wydobywa się silnym strumień powietrza 

z centralnie położonej rurki. 

 

5. Jeśli brak lub bardzo niewiele powietrza wydostaje się to należy urządzenie 

wyłączyć. 

 

6. Odkręcić karbowany pierścień na dnie ruchomej części pojemnika na proszek 

 i wyjąć oprawę tej części. 

 

7. Za pomocą narzędzia czyszczącego do dyszy końcówki JET Air Polishing 

oczyścić oprawę z pozostałości proszku. Włączyć urządzenie i sprawdzić przy 

silnym strumieniu powietrza. Wyłączyć urządzenie. 
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8. Sprawdzić czy uszczelka została prawidłowo umieszczona w wyżłobieniach 

oprawy ruchomej części i ponownie włożyć ją do pojemnika. Dokręcić 

karbowany pierścień. Włożyć pojemnik na proszek do urządzenia. 

 

9. Napełnić pojemnik świeżym proszkiem i sprawdzić pod kątem przepływu         

i przeciekania. 

 

10. Usunąć pozostałości proszku z gwintu zakrętki i pojemnika suchą, miękką  

szmatką. 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 11 :  Rozwiązywanie problemów 
 

Pomimo oczywistego faktu, że serwis i naprawy Cavitron JET Plus Combination 

system powinny być wykonywane przez pracowników Dentsply lub autoryzowanych 

przedstawicieli, poniższa lista dotyczy informacji na temat podstawowych problemów 

jakie mogą pojawić się podczas eksploatacji urządzenia. Ma ona pomóc 

użytkownikom unikać niepotrzebnych incydentów wzywania servisu. Ogólnie należy 

zawsze sprawdzić wszystkie przewody oraz podłączenie do  urządzenia. Bardzo 

często przyczyną problemów jest brak podłączeń. Sprawdzić ustawienia urządzenia 

na panelu kontrolnym. 

 

 

 

11.1 Wskazówki pomocne w rozwiązywaniu problemów 
 

Objawy: 
System pracuje: technologia Tap-On™ nie działa 

1. Funkcja Tap-On™ może nie być włączona. Patrz rozdział 8.6 

2. Sprawdzić czy rękojeść jest w uchwycie. Funkcja Tap-On™ jest wyłączona, 

gdy rękojeść znajduje się w uchwycie. 

3. Sprawdzić czy końcówka pracująca została prawidłowo zainstalowana              

w rękojeści. Funkcja Tap-On™ jest wyłączona, kiedy nie ma końcówki 

pracującej w rękojeści. 

 

 

Objawy: 
System nie pracuje: nie działa wskaźnik włączenia  

1. Sprawdzić czy główny włącznik jest w pozycji ON (I) i czy wyjmowany kabel 

zasilania prądem jest prawidłowo zamocowany we właściwym gnieździe           

z tyłu urządzenia. 

2. Sprawdzić czy kabel zasilania prądem został prawidłowo włożony do gniazda 

ściennego sieci elektrycznej  

3. Sprawdzić czy ścienne gniazdo sieci elektrycznej działa prawidłowo. 
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Objawy: 
System nie pracuje: wskaźnik włączenia jest podświetlony 

1. Jeśli w gabinecie znajduje się więcej niż jeden pedal nożny Tap-On™ to 

należy sprawdzić czy został podłączony ten właściwy dla danego urządzenia. 

Mając prawidłowo zainstalowaną rękojeść i końcówkę pracującą trzeba 

nacisnąć pedał nożny Tap-On™ do pierwszej pozycji. Urządzenie powinno 

wydzielać wodę. Jeśli żaden z pedałów nożnych Tap-On™ nie obsługuje 

urządzenie, zaleca się przejście do następnego puntu. 

2. Powtórnie zsynchronizować pedał nożny Tap-On™ z urządzeniem Patrz 

rozdział 7.10. 

 

 

 

 

Objawy: 
System pracuje: brak dopływu wody do szczytu końcówki pracującej lub 

przegrzanie końcówki  

 

1. Sprawdzić czy regulacja płukania na rękojeści została prawidłowo ustawiona. 

2. Sprawdzić czy końcówka robocza nie jest zatkana. Jeśli jest taka konieczność, 

wymienić na nową. 

3. Sprawdzić czy zawory zasilania wodnego w gabinecie zostały otwarte. 

4. Jeśli urządzenie jest podłączone do Cavirton DualSelect to skontrolować 

zawartość wybranych płynów w butelkach. Sprawdzić czy zawory są otwarte, 

gdy korzystamy z zewnętrznego źródła wody. 

5. Sprawdzić czy filtr wodny jest czysty. W razie potrzeby wymienić. 

 

 

 

 

Objawy: 
System pracuje: brak efektu kawitacji wywoływanego przez końcówkę roboczą 

 

1. Sprawdzić czy pokrętło Power Level Control nie jest ustawione w trybie 

płukania 

2. Sprawdzić końcówkę roboczą pod kątem uszkodzeń oraz właściwego 

zamontowania na rękojeści 

3. Sprawdzić czy rękojeść jest właściwie zamontowana na kablu. 

4. Zweryfikować czy miękki uchwyt zrównał się z poziomem twardego plastiku 

portu końcówki pracującej. 

5. Przekręcić pokrętło Power Level Control do pozycji OFF (0). Poczekać 5 

sekund i ponownie włączyć urządzenie przekręcając je do pozycji ON. 

6. Jeśli problem wciąż pozostaje nierozwiązanym, wymienić baterie AA            

w pedale nożnym Tap-On™ (patrz rozdział 7.9) lub podłączyć pomocniczy 

kabel pedału nożnego Tap-On™. 
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Objawy: 
System pracuje: Funkcja oczyszczania ‘Purge” nie działa- wskaźnik świeci się 

 

1. Sprawdzić czy nie ma końcówki pracującej w rękojeści. 

2. Sprawdzić czy rękojeść jest prawidłowo zainstalowana na kablu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objawy: 
System pracuje: miga wskaźnik servisu  

 Szybkie miganie (3 mignięcia na sekundę)- wskazuje nieprawidłową 

konfigurację urządzenia. 

1. Jeśli końcówka pracująca jest w rękojeści to należy ją wyjąć. 

Sprawdzić czy rękojeść jest prawidłowo zainstalowna oraz 

przytrzymać pedał przez 2 sekundy. Jeśli miganie wyłączy się, 

urządzenie jest gotowe do pracy. Jeśli wciąż miga to należy przejść do 

kolejnego punktu. 

2. Podłączyć nowa rękojeść i przytrzymać pedał nożny Tap-On™ przez 2 

sekundy. Jeśli miganie wyłączy się, urządzenie jest gotowe do pracy. 

Wyrzucić starą rękojeść lub oddać do naprawy w ramach gwarancji. 

Jeśli wskaźnik serwisu wciąż miga to należy przejść do kolejnego 

punktu. 

3. Zamocować prawidłowo nową końcówkę pracującą oraz przytrzymać 

pedał nożny Tap-On™ przez 2 sekundy. Jeśli miganie wyłączy się, 

urządzenie jest gotowe do pracy. Wyrzucić starą końcówkę roboczą 

lub oddać do naprawy w ramach gwarancji. Jeśli wskaźnik serwisu 

wciąż miga to należy zapoznać się z rozdziałem 11.2  aby jak 

najszybciej przywrócić sprawność urządzenia 

 

 Wole miganie (mignięcie na sekundę) 

-urządzenie nie działa zgodnie z fabryczną specyfikacją 

1. Wyjąć końcówkę roboczą. 

2. Przekręcić pokrętło Power Level Control do pozycji OFF (0). 

Poczekać 5 sekund i ponownie włączyć urządzenie przekręcając je 

do pozycji ON (I). 

3. Włączyć funkcję “Purge”. 
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4. Jeśli wskaźnik serwisu wciąż miga to należy zapoznać się                    

z rozdziałem 11.2 aby jak najszybciej przywrócić sprawność 

urządzenia. 

 

 

 

Objawy: 
System pracuje:  wskaźnik serwisu jest podświetlony 

 

1. Sprawdzić czy urządzenie ma zapewnioną odpowiednią wentylację         

i nie znajduje się w pobliżu żródeł ciepła (np. nagrzana lampa, 

bezpośrednie nasłonecznienie lub inny sprzęt, który może ulec 

nagrzaniu)  

2. Przekręcić pokrętło Power Level Control do pozycji OFF (0). 

Poczekać 10 minut aż urządzenie wystygnie i przekręcić pokrętło do 

pozycji ON (I). Sprawdzić czy wskaźnik jest wciąż podświetlony. 

3. Jeśli wskaźnik serwisu jest podświetlony to to należy zapoznać się           

z rozdziałem 11.2 aby jak najszybciej przywrócić sprawność 

urządzenia. 

 

 

 

Objawy: 
System pracuje:  dysza końcówki do piaskowania ciągle się zatyka  

1. Proszek stał się grudkowaty. Wyrzucić proszek. 

2. Filtr Przewodu powietrznego jest zanieczyszczony. Patrz rozdział 

10.4 

3. Należy sprawdzić czy gabinetowe źródło powietrza nie stanowi 

przyczyny zanieczyszczeń. 

 

 

Objawy: 
System pracuje:  nie wydostaje się słaby strumień powietrza 

1. Zablokowana dysza końcówki do piaskowania. Za pomocą 

dołączonego instrumentu oczyścić dyszę. 

2. Zablokowany psłabym strumieniem powietrza “kaczy dzób” filtra. 

Patrz rozdział 11.2 

 

Objawy: 
System pracuje:  brak lub bardzo słabe działanie czyszczące 

1. Bardzo niewielka ilość lub brak proszku w pojemniku 

2. Zablokowana dysza końcówki do piaskowania. Za pomocą 

dołączonego instrumentu oczyścić dyszę. 

3. Luźna zakrętka. Wyłączyć urządzenie głównym pokrętłem Main 

Power do pozycji OFF (0). Zamocować szczelnie zakrętkę na 

pojemnikui włączyć urządzenie (pozycja ON).jeśli zakrętka nie 

jest idealnie dopasowana , sprawdzić zużycie gwintu, wymienić 

zakrętkę, sprawdzić szczelność uszczelki oraz ruchomej cześci 

pojemnika na proszek. 
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4. Zatkana oprawa ruchomej części Patrz rozdział 10.5  

5. Należy sprawdzić czy gabinetowe źródło powietrza nie stanowi 

przyczyny zanieczyszczeń. 

 

 

Objawy: 
System pracuje:  stały ruch proszku 

1. Zakrętka pojemnika na proszek nie jest szczelna. Wyłączyć urządzenie 

głównym pokrętłem Main Power do pozycji OFF (0) i zdjąć zakrętkę. 

2. Usunąć uszczelkę z pojemnika i oczyścić pozostałości proszku z zakrętki. 

Należy zwrócić uwagę, aby nie porysować lub nie zniszczyć plastikowej 

zakrętki. 

 

 

 

 

11.2 Pomoc techniczna i naprawy 
 

Po pomoc techniczną i w celu naprawy skontaktować się z autoryzowanymi 

przedstawicielami DENTSPLY. 

 

 

 

ROZDZIAŁ 12: 

Okres gwarancyjny 
 

 
Cavitron JET Plus Combination Ultrasonic Scaler oraz piaskarka Air Polishing 

system są objęte 2-letnią gwarancją od daty zakupu. Rękojeść JET-Mate dołaączona 

do urządzenia posiada 6 miesięczną gwarancję. Patrz deklaracja gwarancyjna 

dostarczona wraz z systemem dla zapoznania się z  pełnym opisem warunków 

gwarancyjnych. 

 

 

 

ROZDZIAŁ 13: 

Specyfikacja 
 

 
Elektryczne napięcie prądu stałego                   (100-240 VAC) 

Natężenie                                                           1.0 Amperów, Maximum 

Faza                                                                    Pojedyncza  

Częstotliwość                                                      50/60 Hz 

Ciśnienie wody                                                  od 20 do 40 psig (138 do 275 kPa) 

Temperatura wody                                             < 25º C (77º F) 

Ciśnienie powietrza                                            od  65 tdo 100 psig (448 do 600 kPa) 



 56 

Stopień przepływu wody                                     minimalne ustawienie 

                                                                            (CCW) < 15 ml/min 

                                                                            maksymalne ustawienie 

                                                                            (CW) > 55 ml/min 

Waga                                                                  4.4 lbs (2 Kg) 

Wymiary                                                            wysokość: 6 in. (15,24 cm) 

                                                                           szerokość: 9.5 in. (24,13 cm) 

                                                                           głębokość: 8 in. (20,32 cm) 

                                                                           długość kabla rękojeści: 

                                                                           6.5 ft. (2.0 M) 

                                                                           Długość pomocniczego kabla do  

                                                                           pedału nożnego: 

                                                                           8 ft. (2.4 M) 

                                                       długość przewodu dostarczającego                                                                                                                                           

wodę:  

8 ft. (2.4 M) 

długość kabla powietrznego: 

10 ft. (3.04 M) 

 

Pedał nożny                                    Klasa ochrony  IPX1. Nie dla sal operacyjnych. 

Zdalna komunikacja                       Częstotliwość:         2405 to 2480 MHz 

                                                       Moc: < 1mW 

                                                       Kanały: 16 

Warunki środowiska pracy            Temperatura:15 do 40 °C (59 to 104° F) 

                                                     Względna wilgotność:30% -75% (bez kondensacji) 

Warunki transportu i przechowywania       Temperatura: -40-70 ° C (-40 -158 ° F) 

                                                    Względna wilgotność: 10% -100% (bez kondensacji) 

Ciśnienie atmosferyczne:                  500 - 1060 hPa 

 

 

 

 

 

 

 

 


