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Vítejte v GalvoSurge! 

GalvoSurge Dental AG je výrobce systému na čištění 
zubních implantátů. Informace a kontaktní údaje najdete 
na našem webu: 

www.galvosurge.com 

Chceme, abyste s našimi produkty byli spokojeni! Jestliže 
nejste spokojeni, máte nějaké problémy nebo máte pro 
nás nějaké návrhy, obraťte se na nás. 

GalvoSurge Dental AG 

 

 

 

 

 
 

GalvoSurge Dental AG 
Nöllenstrasse 15a 
CH-9443 Widnau 
Švýcarsko 

Telefon: +41 71 747 11 44 
E-mail: info@galvosurge.com 
Web: www.galvosurge.com 
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Omezení odpovědnosti 

Systém na čištění zubních implantátů GalvoSurge sestává z ovládací 
jednotky a příslušenství pro jednorázové použití. Tyto produkty jsou 
součástí komplexního konceptu a je možné je používat pouze ve spojení 
s příslušnými originálními výrobky dle pokynů a doporučení společnosti 
GalvoSurge. Pokud použijete produkty vyrobené třetí stranou, které 
nejsou doporučeny k použití s výrobky GalvoSurge, bude to mít za 
následek zrušení všech záruk a jakýchkoli závazků (vyjádřených či 
předpokládaných) ze strany společnosti GalvoSurge. Je odpovědností 
uživatele výrobků GalvoSurge posoudit, zda je výrobek pro konkrétního 
pacienta a za daných okolností vhodný. Společnost GalvoSurge odmítá 
jakoukoli odpovědnost, vyjádřenou nebo předpokládanou, a neponese 
zodpovědnost za přímé, nepřímé, trestní ani jiné škody, které vzniknou 
přímo či v souvislosti s jakýmkoli pochybením v odborném úsudku nebo 
zvolené technice použití výrobků GalvoSurge. Uživatel má povinnost 
pravidelně procházet nejnovější zjištění týkající se výrobků GalvoSurge 
a jejich použití. V případě pochybností má uživatel povinnost 
kontaktovat společnost GalvoSurge. Vzhledem k tomu, že použití těchto 
výrobků je pod kontrolou uživatele, je za ně uživatel zodpovědný. 
Společnost GalvoSurge nepřijímá žádnou zodpovědnost za škody 
způsobené těmito postupy. Mějte na paměti, že některé výrobky 
uvedené v tomto návodu k použití nemusí být vládními orgány 
schválené, povolené nebo licencované k prodeji na všech trzích. 

  



6  

  



 7 

Obsah 

 

1. Důležité informace ............................................................................. 9 

2. Bezpečnostní pokyny ...................................................................... 13 

3. Popis systému na čištění zubních implantátů .................................. 17 

4. Přípravy před použitím .................................................................... 25 

5. Provedení čištění implantátu u pacienta .......................................... 35 

6. Chybové zprávy, řešení problémů a servis ..................................... 43 

7. Hygiena, čištění a likvidace ............................................................. 47 

8. Prohlášení o záruce ......................................................................... 49 

9. Vysvětlení symbolů .......................................................................... 51 

10. Technické údaje .............................................................................. 53 

  



8  

  



 9 

1. Důležité informace 

Aby bylo možné používat tento výrobek spolehlivě a bezpečně, je třeba si před jeho 
prvním použitím pečlivě přečíst tento návod k použití a porozumět mu. 

Symboly používané v tomto návodu k použití 

 
Důležité informace v návodu k použití týkající se bezpečnosti. 

Zamýšlené použití 

Systém na čištění zubních implantátů GalvoSurge slouží k odstraňování biofilmu 
z elektricky vodivých zubních implantátů již implantovaných do kosti pacienta. 
Systém lze použít na horní i dolní čelist. 

Léčebná indikace 

Systém na čištění zubních implantátů GalvoSurge je určen k použití na pacientech 
stomatologickým personálem. Používá se u pacientů, u kterých je potřeba odstranit 
biofilm vytvořený na elektricky vodivém zubním implantátu již implantovaném do 
kosti. 

Systém na čištění odstraní biofilm na odkrytých plochách implantátu, které nejsou 
začleněné do kosti. 

Systém na čištění poskytuje stomatologickému personálu základní podmínky pro 
léčbu mukozitidy, resp. periimplantitidy. 
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Kontraindikace 

Systém na čištění zubních implantátů GalvoSurge by se neměl používat v případě 
jedné nebo více z následujících kontraindikací: 

 Pacient trpí nekontrolovanou, neléčenou všeobecnou periodontitidou 
 Zdravotní nebo všeobecné kontraindikace pro intraorální chirurgické procedury 
 Elektricky nevodivé implantáty 
 Alergie na použité materiály 
 Alergie na mravenčan sodný nebo kyselinu mléčnou 
 Implantáty, které neodpovídají geometrii implantátu popsané v následující části, 

nelze čistit systémem na čištění zubních implantátů GalvoSurge. 
 Kolem čištěného implantátu musí být dostatečný prostor pro rozprašovací hlavu 

připojenou k sadě hadičky. Velmi úzké mezery v zubech nebo sousední zuby šikmo 
přečnívající přes čištěný implantát mohou bránit umístění rozprašovací hlavy. 
Rozprašovací hlava s integrovanou spojkou implantátu a připojenou hubkou má 
šířku 10 mm. 

 Povrch čištěného implantátu nesmí být hlubší než 8 mm apikálně od zalomení 
implantátu. 

Pokyny pro uživatele systému na čištění zubních implantátů GalvoSurge 

 Systém na čištění zubních implantátů GalvoSurge může používat pouze 
stomatologický personál, se schválenými komponentami systému a příslušenstvím. 

 Čištění implantátů systémem na čištění zubních implantátů GalvoSurge u pacienta 
je nutné provádět za stejných hygienických podmínek jako při samotném vsazování 
zubního implantátu. 

 Čištění zubního implantátu systémem na čištění zubních implantátů GalvoSurge se 
obvykle provádí ve spojení s chirurgickou procedurou, která vyžaduje patřičné 
odborné stomatologické znalosti a zkušenosti (anestezie, augmentační zákrok, 
léčba pomocí zubního implantátu, antibiotika atd.). Tyto pokyny popisují konkrétně 
použití systému na čištění zubních implantátů GalvoSurge – nenahrazují žádné 
stomatologické pokyny! 

 Systém na čištění zubních implantátů GalvoSurge je vhodný pro zubní implantáty 
všech geometrií (včetně vnějších šestihranných spojení), jejichž zalomení 
implantátu odpovídají následujícím rozměrům: 
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 Horní průměr implantátu (průměr zalomení implantátu) nesmí být větší než 7,0 mm. 
 Průměr vnitřního otvoru (vnitřního spojení / vstupu pro šroub) nesmí být větší než 

4,5 mm a menší než 1,8 mm. Viz obr. 1 a 2. 
 Vnitřní otvor se s hloubkou zmenšuje (např. kónické vnitřní spojení), průměr otvoru 

v hloubce 2,5 mm musí být minimálně 1,8 mm. Viz obr. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Obr. 1:  
Schéma  

Zubní implantát s rovným 
vnitřním spojením  

 
 

Obr. 2:  
Schéma  

Zubní implantát s vnějším 
šestihranným spojením  

 
 

Obr. 3:  
Schéma  

Zubní implantát s kónickým 
vnitřním spojením  

 

 

max. 7,0 mm 

max.  4,5 mm 
min.  1,8 mm 

min. 2,5 mm 

max. 7,0 mm 

max. 4,5 mm 
min.  1,8 mm 

min. 
2,5 mm 

max. 7,0 mm 

max. 4,5 mm 

min. 1,8 mm 
2,5 mm 
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2. Bezpečnostní pokyny 

Bezpečnostní pokyny pro obsluhu a používání ovládací jednotky 
GS 1000 s připojenými komponentami systému 

 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 
Ovládací jednotku provozujte pouze s dodaným napájecím zdrojem! 
SÍŤOVÝ ZDROJ 
Síťový adaptér 
Č. dílu: EXM 30 5011 

 
Systém na čištění zubních implantátů GalvoSurge ani s ním spojené komponenty 
nijak neupravujte. 

 
Zajistěte, aby byla na křesle pro pacienta připravena sací jednotka, aby ji bylo 
možné kdykoli vložit do úst pacienta. Během čištění je třeba nepřetržitě a účinně 
odsávat čisticí roztok odtékající od implantátu. 

 Používejte pouze nekovové sání. 

 
Během čištění je nutné, aby byly kovové nástroje, držáky apod. udržovány minimál-
ně 20 mm od čištěného implantátu. 

 
Ovládací jednotka ani napájecí zdroj nejsou vodotěsné. Nelze je čistit pod tekoucí 
vodou a nejsou vhodné pro mechanické čištění (tepelný dezinfekční přístroj). 

 
V nebezpečných situacích odpojte ovládací jednotku od přívodu elektrické energie! 
Vypněte vypínač na zadní straně a odpojte napájecí zdroj od elektrické zásuvky. 

 
Úplné odpojení napájecího zdroje je zaručeno, pouze je-li napájecí zdroj odpojen 
od sítě. 

 Pokud se pacient necítí dobře, ihned přerušte ošetřování. 

 
Před každým použitím zkontrolujte, zda ovládací jednotka nebo s ní spojené 
komponenty nejsou poškozené nebo zda nejsou některé jejich části uvolněné. 

 
Jsou-li ovládací jednotka nebo napájecí zdroj poškozeny, jednotku nepoužívejte! 
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Bezpečnostní pokyny pro instalaci a pracovní prostředí ovládací 
jednotky GS 1000 a s ní spojených komponent 

 
Ovládací jednotka by měla být umístěna tak, aby byly síťová zásuvka a vypínač 
napájení na zadní straně jednotky kdykoli snadno přístupné. 

 
Konektor zařízení externího napájecího zdroje slouží jako odpojovací zařízení. 
Zařízení proto nesmí být instalováno takovým způsobem, že by bylo obtížné je 
odpojit. 

 Abyste zabránili elektronické interferenci se sousedními zařízeními, nestavte toto 
zařízení na jiné vybavení ani je nepoužívejte společně se sousedními zařízeními. 
Jinak by mohlo dojít k nesprávné činnosti. Je-li takové použití nezbytné, je nutné 
toto zařízení i ostatní zařízení pozorovat, aby bylo zajištěno, že se všechna zařízení 
chovají normálně. 

 
Vyvarujte se používání této jednotky vedle jiného vybavení nebo postavené na něm, 
neboť by mohlo dojít k nesprávné činnosti. Je-li takové použití nezbytné, je nutné 
toto zařízení i ostatní zařízení pozorovat, aby bylo zajištěno, že se všechna zařízení 
fungují normálně. 

 
Přenosná vysokofrekvenční komunikační zařízení (včetně periferií, jako jsou 
anténní kabely nebo externí antény) by se neměla nacházet blíže než 30 cm 
(12 palců) od jakékoli komponenty ovládací jednotky GS 1000, včetně kabelů a 
vodičů, dle pokynů v tomto návodu. Jinak by mohlo dojít k narušení činnosti tohoto 
zařízení. 

 Nepoužívejte jednotku v blízkosti hořlavých směsí. 

Bezpečnostní pokyny pro příslušenství a s ním spojené komponenty 

 
Riziko absorpce toxických látek nebo opětovného vznícení. Je povoleno používat 
pouze originální příslušenství a komponenty systému dodané výrobcem. 

 
Riziko infekce z důvodu opakovaného používání komponent určených k jedno-
rázovému použití. Komponenty určené k jednorázovému použití zabalené ve 
sterilním obalu jsou pouze na jedno použití. Lze je použít pouze na jednoho 
pacienta při jediné aplikaci a následně je nutné je náležitě zlikvidovat. 

 
Nepoužívejte komponenty ve sterilním obalu určené k jednorázovému použití 
(čisticí roztok, sadu hadičky), pokud je jejich obal otevřený nebo poškozený. 
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 Riziko bakteriální infekce z důvodu použití komponenty určené k jednorázovému 
použití, u které vypršelo datum expirace. Nepoužívejte komponenty ve sterilním 
obalu určené k jednorázovému použití (čisticí roztok, sadu hadičky) v případě, že 
uplynulo uvedené datum expirace. 

 
Riziko bakteriální infekce z důvodu kontaminace sterilních komponent. Při vyba-
lování komponent určených k jednorázovému použití zabalených ve sterilním obalu 
dávejte pozor, aby nedošlo ke kontaminaci. 

 Riziko infekce z důvodu kontaktu s vyřazenou sadou hadičky, která byla kontami-
novaná. Při likvidaci komponenty ve sterilním obalu určené k jednorázovému použití 
(čisticí roztok, sadu hadičky) postupujte podle celostátních a místních zákonů, 
norem, předpisů a směrnic. 

 Držák hadičky je před každým použitím nutné sterilizovat, aby bylo možné odložit 
konec sady hadičky s rozprašovací hlavou bez rizika kontaminace. 

 Aby bylo zajištěno, že rozprašovací hlava zůstane sterilní i po vybalení, musí být 
odložena na sterilizovaný držák hadičky. 

 Hadičku na tekuté médium je třeba opatrně zasunout do pumpy, aby spočívala na 
válečcích. 

 Dbejte na to, aby se sada hadičky mohla volně pohybovat mezi ovládací jednotkou 
a pacientem a nemohla se ucpat ani zachytit za jiné předměty. 

 Spojka implantátu a dolní kroužek rozprašovací hlavy mají z důvodu své funkce 
ostré hrany. Zacházejte s těmito díly opatrně, abyste si nepoškodili rukavice. 

 Nespadá-li čištěný implantát do určené geometrie, není zaručeno dokonalé 
vyčištění implantátu a může dojít i k poškození vnitřku implantátu. 
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Všeobecná přípravná a následná stomatologická péče o pacienta 

 
Následující standardní rizika spojená se stomatologickými chirurgickými ošetřeními 
jsou považována za přijatelná zbytková rizika. 

 
Anestezie: běžně známá rizika, např. alergická reakce, upadnutí do bezvědomí, 
lokální infekce. 

 Odstraňování/implantování protéz a podpěr: běžná rizika při tomto chirurgickém 
zákroku, např. poranění dásní, vdechnutí nebo polknutí částí implantátu. 

 
Naříznutí dásní: běžná rizika při chirurgických procedurách, např. nadměrné 
krvácení z důvodu antikoagulace nebo onemocnění krve, denervace. 

 
Odstraňování zanícené měkké tkáně (granulační tkáně): běžná rizika při tomto 
chirurgickém zákroku (standardní při periodontálních zákrocích), např. poranění rtů, 
jazyka nebo dásní. 

 
Augmentace kosti pomocí řízené regenerace kosti konvenčními metodami (materiál 
na náhradu kosti, membrána na regeneraci tkáně): běžná rizika při tomto 
chirurgickém zákroku, např. polknutí nebo vdechnutí membrány nebo materiálu na 
náhradu kosti. 

 
Uzavření rány: běžná rizika spojená s uzavřením rány u augmentačních procedur, 
např. neúplné krytí rány, vdechnutí nebo polknutí stehů nebo jehly. 

 
Hojení materiálů na náhradu kosti a přeměna na autologní kost (období 4 až 6 
měsíců): běžná rizika spojená s augmentačními procedurami, např. infekce, hojení 
otevřené rány, nekróza tkáně, selhání augmentace. 
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3. Popis systému na čištění zubních implantátů 

Následující obrázek znázorňuje kompletní přehled systému na čištění zubních 
implantátů GalvoSurge s jeho komponentami a označeními. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komponenty systému na čištění zubních implantátů GalvoSurge: 
 Ovládací jednotka GS 1000  
 Lahev s čisticím roztokem 
 Sada hadičky 

  

Držák hadičky 

Pumpa 

Lahev s čisticím 
roztokem 

Spojka sady hadičky 

Rozprašovací hlava 
s integrovanou 
spojkou implantátu 
a hubkou 

Klávesnice 

Stojánek na 
lahev 

Ovládací jednotka 
GS 1000  

Napájecí zdroj 

Spojovací port 
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Ovládací jednotka GS 1000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následující díly patří k ovládací jednotce GS 1000 a lze je objednat samostatně jako 
náhradní díly: 

 Napájecí zdroj 
 Stojánek na lahev 
 Držák hadičky 

Pro objednání kontaktujte svého místního zástupce společnosti GalvoSurge nebo 
přímo společnost GalvoSurge přes náš web: www.galvosurge.com 

  

Napájecí zdroj 

Displej Spojovací port 

Držák hadičky 

Pumpa 

Stojánek na lahev 

Ovládací jednotka 
GS 1000 

Klávesnice Celkový pohled na ovládací jednotku 
GS 1000 s označením komponent 
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 Provozní životnost ovládací jednotky je minimálně 5 let. 
 V případě výpadku elektřiny se zařízení ihned automaticky vypne. Proces čištění je 

pak nutné zahájit znovu. 
 Ovládací jednotku a stojánek na lahev je nutné před každým použitím vyčistit 

a dezinfikovat otřením dezinfekčním ubrouskem. 
 

 

 

 

 

 

Na horním řádku displeje je zobrazen stav zařízení, v tomto případě „Ready” 
(Připraveno) – zařízení je připraveno k provozu. 

Na dolním řádku jsou zobrazeny pokyny, v tomto případě „Press Start” (Stiskněte 
tlačítko Start) – můžete stisknout tlačítko Start. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Symbol „Typ BF” 

Pumpa 

Tlačítko pro odjištění vložky 

Vstupní konektor 

Vypínač 

Pohled na klávesnici a displej ovládací jednotky 

Pohled na zadní stranu zařízení 

Pohled na připojovací prvky na boku zařízení 

Spojovací 
port 
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Držák hadičky 

Držák hadičky je možné tepelně dezinfikovat a sterilizovat až do teploty 135 °C. 

Držák hadičky se dodává nesterilní a před každým použitím systému na čištění 
zubních implantátů GalvoSurge je třeba jej regenerovat ve sterilizovaných 
podmínkách.  

Příprava: 
K mechanické regeneraci opakovaně použitelného držáku hadičky lze použít 
myčku/dezinfekční přístroj. 

Při ruční regeneraci je třeba opakovaně použitelný držák hadičky vyčistit a dezin-
fikovat stejným způsobem jako v případě opakovaně použitelných nástrojů. 

Sterilizace: 
V následujících případech lze provést sterilizaci parou v autoklávech třídy B nebo 
třídy S: 
 134 °C s dobou uchování 5 minut 

nebo 
 121 °C s dobou uchování 20 minut 

Počet opakovaných použití: 
Držák hadičky lze regenerovat a sterilizovat maximálně 30krát a poté je nutné jej 
vyměnit. Jsou-li na držáku hadičky viditelné škrábance, je třeba jej před následným 
použitím vyměnit. 

Pro objednání nových držáků hadičky kontaktujte svého místního zástupce 
společnosti GalvoSurge nebo přímo společnost GalvoSurge přes náš web: 
www.galvosurge.com. 
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Sada hadičky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sada hadičky je položka k jednorázovému použití. Lze ji použít pouze na jediného 
pacienta při jediném sezení a následně je nutné ji náležitě zlikvidovat. 

  

Hadička 
k pumpě 

Spojka sady 
hadičky 

Rozprašovací hlava 
s integrovanou 
spojkou implantátu 
a hubkou 

Hrot 

Celkový pohled na sadu hadičky s označením 
komponent 

Hadička 
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Rozprašovací hlava s integrovanou spojkou implantátu a hubkou 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Lahev s čisticím roztokem 
■ 
 
 

 
■ 

Lahev i čisticí roztok jsou určeny k jednorázo-
vému použití. 

Lze je použít pouze na jediného pacienta při 
jediném sezení a následně je nutné je náležitě 
zlikvidovat. Jedna lahev stačí na vyčištění dvou 
implantátů. 

 

 

Rozprašovací 
hlava 

Hubka 

Spojka 
implantátu 

Pohled na rozprašovací hlavu  
s integrovanou spojkou implantátu  

a hubkou 

Lahev s čisticím roztokem 



 23 

Komponenty a materiály s přímým nebo nepřímým stykem s pacientem 

V následující tabulce jsou uvedeny komponenty a materiály systému na čištění, 
které přicházejí do styku s pacientem (styk s implantátem nebo sliznicí) nebo 
přicházejí do styku přes čisticí roztok. 

 Popis Materiál 
1 Infuzní lahev Polypropylen PPM R020 

2 Hrot 
Hrot: ABS 
Ochranná krytka: PE-LD 
Odvětrávací ventil: HDPE 

3 Čisticí roztok, 500 ml Hydroxykarboxylová kyselina, chlorid sodný, 
destilovaná voda 

4 Hadička k pumpě 
PVC bez DEHP. „Bez DEHP” znamená, že při 
výrobě PVC se nepoužívá změkčovadlo 
dietylhexylftalát (DEHP).  

5 Hadička pro sadu 
hadičky 

PVC bez DEHP. „Bez DEHP” znamená, že při 
výrobě PVC se nepoužívá změkčovadlo 
dietylhexylftalát (DEHP).  

6 Rozprašovací hlava 

Pouzdro: Kopolymer 
Izolátor: Polykarbonát 
Anoda: Titanový drát třídy 2 
Spojka implantátu: Titanový plech třídy 2 

7 Konektor Pouzdro: Kopolymer 
Kanyla: Nerezová ocel 

8 Hubka  Směs bavlny a recyklované celulózy  

Sestava komponent systému 

Před čištěním implantátu je třeba vzájemně propojit jednotlivé komponenty sys-
tému. 

Ovládací jednotku připojte k napájecímu zdroji. Zasuňte do ovládací jednotky stojá-
nek na lahev a držák hadičky připevněte na stojánek. 

Sadu hadičky připojte k ovládací jednotce pomocí vložky. Hadičku zasuňte do 
pumpy ovládací jednotky a pomocí hrotu ji připojte k lahvi s čisticím roztokem. Lahev 
zavěste na stojánek na lahev. 

Konec hadičky s rozprašovací hlavou odložte na držák hadičky. 

Postup sestavení je detailně popsán v kapitole „Příprava před použitím”. 
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Funkční popis 

Před čištěním je třeba, aby stomatologický personál zbavil zubní implantát pacienta 
určený k čištění součástí jeho podpěry (součástí protézy a veškerých součástí 
implantátu, jako jsou podpěry). 

Rozprašovací hlavu s integrovanou spojkou implantátu a hubkou umístěte na 
implantát a během čištění ji držte na místě. 

Pomocí klávesnice ovládací jednotky spusťte proces čištění. Po zahájení se začne 
čerpat čisticí roztok z lahve do rozprašovací hlavy, přičemž je do rozprašovací hlavy 
přiváděno mimořádně slabé elektrické napětí přes elektrické vodiče integrované ve 
stěně hadičky. Tekutina je pomocí rozprašovací hlavy rovnoměrně rozstřikována 
kolem implantátu a aktivována bezpečným mimořádně slabým elektrickým napětím. 
Hubka zajišťuje čisticí účinek i v hlubších místech implantátu. 

Po uplynutí dvou minut ovládací jednotka čištění automaticky ukončí. 

Očištěný zubní implantát se následně chirurgicky ošetří. 

Podrobnosti procesu čištění jsou detailně popsány v kapitole „Provedení čištění 
implantátu u pacienta”. 
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4. Přípravy před použitím 

Než je možné provést u pacienta čištění implantátu systémem na čištění zubních 
implantátů GalvoSurge, je nutné zkontrolovat a připravit následující body: 

Zubní vyšetření a přípravy 

 Ujistěte se, že se nevyskytují žádné z kontraindikací uvedených v kapitole „Důležité 
informace”. 

 Jako nutný předpoklad pro úspěšnou aplikaci by měla být prostřednictvím počáteční 
terapie co nejvíce zredukována perimukositida. 

 Je třeba zajistit, aby byl kolem čištěného implantátu dostatečný prostor pro 
rozprašovací hlavu se sadou hadičky. Velmi úzké mezery v zubech nebo sousední 
zuby šikmo přečnívající přes čištěný implantát mohou bránit umístění rozprašovací 
hlavy. Rozprašovací hlava s integrovanou spojkou implantátu a hubkou má šířku 
10 mm. 

 Systém na čištění zubních implantátů GalvoSurge je vhodný pro zubní implantáty 
všech geometrií, jejichž zalomení implantátu odpovídají rozměrům popsaným 
v kapitole „Důležité poznámky – kontraindikace”. 

 Doporučuje se, aby byly protézy vyjmuty minimálně jeden týden před ošetřením, 
aby rána v měkké tkáni měla možnost se co nejvíce uzavřít. 

 Před čištěním implantátu systémem na čištění zubních implantátů GalvoSurge je 
nutné aplikovat anestezii stejným způsobem jako při vsazování nového implantátu. 
Dávejte pozor, aby byla anestezie aplikována co nejdále bukálně/labiálně 
a linguálně/palatálně od implantátu. 

 Jestliže si pacient stěžuje na bolest, prodlužte anestezii nebo zaveďte kmenovou 
anestezii. 

 Čištění implantátů systémem na čištění zubních implantátů GalvoSurge u pacienta 
je nutné provádět za stejných hygienických podmínek jako při samotném vsazování 
zubního implantátu. 

 Zubní implantát určený k čištění musí být volně přístupný pro účely čištění. 
Odstraňte součásti protézy a součásti implantátu, např. podpěry, aby na místě 
zůstal pouze samotný implantát vsazený do kosti. 
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 Opatrně otevřete periimplantární měkkou tkáň a zcela odstraňte granulační tkáň. 
Pomocí vhodných nástrojů a podle pokynů příslušného výrobce implantátu 
odstraňte na implantátu určeném k ošetření a na sousedních zubech, popř. 
veškerých sousedních implantátech, veškeré zbytky cementu, konkrement nebo 
tvrdé povlaky. 

 Vnitřek implantátu musí být volný, aby bylo možné na implantát snadno umístit 
spojku implantátu. 

 
Zajistěte, aby byla na křesle pro pacienta připravena sací jednotka, aby ji bylo 
možné kdykoli vložit do úst pacienta. Během čištění je třeba nepřetržitě a účinně 
odsávat čisticí roztok odtékající od implantátu. 

 Používejte pouze nekovové sání. 

 Během čištění je nutné, aby byly kovové nástroje, držáky apod. udržovány 
minimálně 20 mm od čištěného implantátu. 

Instalace ovládací jednotky GS 1000  

 Ovládací jednotku a stojánek na lahev před 
každým použitím vyčistěte a dezinfikujte 
dezinfekčním ubrouskem. Viz také kapitola 
„Hygiena, čištění a likvidace”. 

 

 Ovládací jednotka ani napájecí zdroj se nesmí 
čistit pod tekoucí vodou a nejsou vhodné pro 
mechanické čištění (tepelný dezinfekční přístroj). 

 

 Instalujte ovládací jednotku GS 1000 na 
zamýšlené místo používání. Zařízení vyžaduje 
stabilní a vodorovnou podstavu a musí být 
pevně postavené na rovném povrchu. 

 
Správné umístění při 

zasouvání stojánku na 
lahev do jednotky 

 Stojánek na lahev zasuňte shora do otvoru 
v ovládací jednotce a věnujte pozornost 
správnému umístění: patku na stojánku na 
lahev zasuňte do dutiny na ovládací jednotce, 
až zapadne na místo. Tím se zabrání otáčení 
stojánku na lahev. 

 Ke stojánku na lahev připevněte držák hadičky. 
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 Držák hadičky je možné tepelně dezinfikovat a 
sterilizovat až do teploty 135 °C a je třeba jej 
sterilizovat před každým použitím! 

 

 Vyjměte držák hadičky ze sterilního obalu a za 
sterilních podmínek jej připevněte ke stojánku 
na lahev.  

 

 Nesmí být narušena sterilita přední části držáku 
hadičky, aby bylo možné odložit hadičku sady 
hadičky za sterilních podmínek. 

 

 Držák hadičky by měl být zarovnán s přední 
částí a namontován na horní část stojánku na 
lahev tak, aby bylo možné odložit hadičku sady 
hadičky na držák hadičky takovým způsobem, 
aby se rozprašovací hlava ani konec sady 
hadičky nedotýkaly zařízení. 

 
Správné umístění držáku 

hadičky na stojánek na lahev 

 Zástrčku napájecího zdroje zastrčte do 
konektoru na zadní straně ovládací jednotky 
označeného „Input” (Vstup). 

 Ovládací jednotku GS 1000 provozujte pouze s 
dodaným napájecím zdrojem! 

 Připojte ovládací jednotku k elektrické síti. 

 Ovládací jednotku znovu dezinfikujte pomocí 
dezinfekčního ubrousku. 
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Přichystání sady na čištění zubních 
implantátů 

 Mějte sadu na čištění zubního implantátu 
GalvoSurge připravenu k čištění. 

 

Příprava lahve s čisticím roztokem 

 Vyjměte lahev s čisticím roztokem ze sady na 
čištění zubních implantátů. Víčko lahve otevře-
te tak, že kroužek víčka odklopíte směrem 
vzhůru a zatáhnete za něj. 

 
Otevření víčka lahve 

 Čisticí roztok je sterilní, ale ne mimo lahev. 
Proto se jej nesmí dotýkat osoby mimo sterilní 
prostor. 

 Zavěste lahev na stojánek na lahev – odehněte 
očko na dně lahve a zavěste za něj lahev 
otvorem dolů. 

 
Zavěšení lahve na stojánek  

na lahev 

 Na stojánek na lahev zavěšujte pouze jednu 
lahev. 

Příprava sady hadičky 

 Vyjměte sadu hadičky ze sady na čištění 
zubních implantátů.  

 Sada hadičky je komponenta k jednorázovému 
použití. Lze ji použít pouze na jediného 
pacienta při jediné aplikaci a následně je nutné 
ji náležitě zlikvidovat. 

 

 Sada hadičky je sterilně balená. Nepoužívejte ji 
v nesterilních podmínkách. 

 Otevřete obal sady hadičky a umístěte sadu 
hadičky na sterilní odkládací povrch. 
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 Zasuňte vložku sady hadičky do spojovacího 
portu na ovládací jednotce – za tím účelem je 
třeba předat část hadičky s vložkou osobě v 
nesterilním prostoru. Spojovací port je umístěn 
vlevo od pumpy a je označen symbolem 
„Typ BF”. 

 

 

 
Zasunutí vložky sady 
hadičky do ovládací 

jednotky 

■ Dbejte na to, aby byla vložka zasunuta co 
nejdále a zapadla na místo. 
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 Silnější část hadičky zasuňte do pumpy ovláda-
cí jednotky. Za tím účelem otevřete horní část 
pumpy vytlačením horní klapky zcela vzhůru.  

 

  

 
Úplné otevření horní 

klapky 

■ Hadičku je třeba opatrně zasunout do pumpy 
tak, aby spočívala na válečcích uvnitř pumpy. 

 
Správně zasunutá hadička 

   

■ Hadička musí být umístěna na vodicích dráž-
kách pumpy, které se nacházejí po obou jejích 
stranách. 

 
Hadička správně 

umístěná na vodicích 
drážkách 
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Hadička nesprávně umístěná  

na vodicích drážkách 

■ Zavřete horní část pumpy zatlačením horní 
klapky zcela dolů. 

 
Správně zavřená pumpa 

■ Horní klapka musí zapadnout úplně dolů. 

 
Nesprávně zavřená pumpa 
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 Rozprašovací hlavu s koncem hadičky sady 
hadičky odložte na držák hadičky. 

 
Rozprašovací hlava 

s koncem hadičky sady 
hadičky správně odložená 

na držák hadičky 

 Rozprašovací hlava s koncem hadičky sady 
hadičky nesmí přijít do styku se zařízením, 
stojánkem na lahev ani jinými komponentami, 
aby zůstala sterilní. 

 Dbejte na to, aby se sada hadičky mohla volně 
pohybovat mezi ovládací jednotkou a pacien-
tem a nemohla se ucpat ani zachytit za jiné 
předměty. 

 

 Připojte hrot k lahvi – za tím účelem je třeba 
předat konec hadičky s hrotem osobě v neste-
rilním prostoru. Tato osoba by měla z hrotu 
mírným otáčením sundat ochrannou krytku a 
vsunout hrot skrze sterilní gumové těsnění 
víčka. Hrot je třeba pevně umístit hluboko 
dovnitř lahve. 

 

 

 

 

 
Sundání ochranné krytky 

a vsunutí hrotu skrze sterilní 
gumové těsnění víčka 

 Pamatujte, že vnější povrch lahve není sterilní!  

  



 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Pohled na kompletně sestavený systém na 
čištění zubních implantátů 
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5. Provedení čištění implantátu u pacienta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pomocí vypínače na zadní straně zapněte 

ovládací jednotku GS 1000: na displeji se 
zobrazí uvítací zpráva a poté začne blikat 
oznámení „Checking” (Probíhá kontrola). 

 

 Po úspěšném provedení funkčního testu se 
zobrazí oznámení „Okay” (V pořádku) a kon-
trolka vedle značky „On” (Zapnuto) se rozsvítí 
zeleně. 

 

 Zařízení je nyní připraveno k činnosti a vyzve 
vás k zavedení sady hadičky oznámením 
„Insert Tubing” (Zaveďte hadičku). 
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 Sundejte z rozprašovací hlavy ochranný váček. 

 

 

 

 

 Umístěte rozprašovací hlavu na implantát tak, 
aby byla spojka implantátu zasunuta dovnitř 
implantátu. 

 V průběhu čištění tlačte rozprašovací hlavu 
shora dovnitř implantátu. 

 
Umístění rozprašovací hlavy 

s integrovanou spojkou implantátu 
a hubkou na implantát 
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 Nepoužívejte kontaminovanou rozprašovací 
hlavu. 

 

 Dbejte na to, aby se sada hadičky mohla volně 
pohybovat mezi ovládací jednotkou a pacien-
tem a nemohla se ucpat ani zachytit za jiné 
předměty. 

 

 Jakmile máte sadu hadičky kompletně sesta-
venou podle výše uvedeného popisu – hrot 
zasunutý do lahve, vložku připojenou k zařízení, 
hadičku zasunutou do pumpy, kryt pumpy 
zavřený a rozprašovací hlavu umístěnou na 
implantát určený k čištění – potvrďte to na 
ovládací jednotce pomocí tlačítka CONFIRM 
(POTVRDIT). 

 

 Zobrazí se oznámení „Ready – Press Start” 
(Připraveno – stiskněte tlačítko Start).  

 Zajistěte, aby byla na křesle pro pacienta 
připravena sací jednotka, aby ji bylo možné 
kdykoli vložit do úst pacienta. Během čištění je 
třeba nepřetržitě a účinně odsávat čisticí roztok 
odtékající od implantátu. 

 

 Používejte pouze nekovové sání.  

 Během čištění je nutné, aby byly kovové 
nástroje, držáky apod. udržovány minimálně 
20 mm od čištěného implantátu. 

 

■ Informujte pacienta, že mu během následného 
čištění budete vyplachovat ústa solným 
roztokem, aby pak nebyl překvapený. Sdělte 
mu, že použitá tekutina má slanou chuť, ale je 
neškodná, a že bude odsávána, co nejvíce to 
půjde. 

 

 Čištění zahájíte stisknutím tlačítka START.  

 Kontrolka vedle tlačítka „Process” (Proces) se 
rozsvítí zeleně a na displeji začne blikat 
oznámení „Tube filling” (Plnění hadičky) – 
během toho bude tekutina z lahve čerpána do 
rozprašovací hlavy. 
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 Jakmile tekutina dorazí k rozprašovací hlavě, 
aktivuje se bezpečným mimořádně nízkým 
napětím – na displeji se v té chvíli zobrazí 
oznámení „Cleaning” (Probíhá čištění) a nad 
ním se zobrazí průběh čištění v procentech. 

 

■ Zkontrolujte, zda se hubka plní tekutinou 
a zvětšuje se. Hubka by měla dosáhnout až 
dolů do hlubší části implantátu. Hubka musí být 
v průběhu celého procesu čištění zcela nasák-
nutá. 

 

■ Nedojde-li k automatickému nasáknutí hubky, 
navlhčete ji vodou z ošetřovacího křesla. 

 

■ V průběhu celého procesu čištění kontrolujte, 
zda je nepřetržitě čerpán čisticí roztok a zda se 
kolem implantátu neustále tvoří plynové bub-
linky (pěnění čisticího roztoku). 

 

■ Je-li přívod tekutiny přerušen nebo je tekutina 
čerpána v malých množstvích nebo nejsou-li 
vidět žádné plynové bublinky, přerušte čištění 
stisknutím tlačítka PAUSE (POZASTAVIT). 

 

■ Během čištění pozorujte průběh čištění i pacien-
ta – neponechávejte pacienta bez dozoru! 

 

■ V průběhu čištění tlačte rozprašovací hlavu 
shora dovnitř implantátu. 

 
V průběhu čištění tlačte 

rozprašovací hlavu shora 
dovnitř implantátu 

■ Během celého procesu čištění kontrolujte, zda 
je spojka implantátu v kontaktu s implantátem, 
jinak bude čištění implantátu přerušeno. 
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■ Dbejte na to, abyste rozprašovací hlavu drželi 
pevně na implantátu a aby zůstávala ve své 
poloze. 

 

 Pokud se pacient necítí dobře, ihned přerušte 
ošetřování. Stiskněte tlačítko PAUSE (PO-
ZASTAVIT) (v čištění pak lze pokračovat) nebo 
tlačítko END (KONEC) (v čištění nelze pokra-
čovat). 

 

 Jakmile ukazatel dosáhne hodnoty 100 %, 
ovládací jednotka čištění automaticky zastaví. 
V tom okamžiku čerpání tekutiny ustane. Zazní 
signální tón – trojí pípnutí, na displeji se zobrazí 
oznámení „Completed – Remove Tubing” 
(Hotovo – vyjměte hadičku) a kontrolka vedle 
označení „Process” (Proces) zhasne. 
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Zastavení procesu čištění 

 Proces čištění můžete kdykoli přerušit pomocí 
tlačítka PAUSE (POZASTAVIT) na ovládací 
jednotce. Na displeji začne blikat oznámení 
„Pause” (Pozastaveno) a průběh čištění bude 
zobrazen procentuální hodnotou. 

 

 Kontrolka vedle označení „Process” (Proces) 
během přerušení zeleně bliká. 

 

 Pokud během přerušení vyjmete rozprašovací 
hlavu z implantátu, dávejte pozor, abyste roz-
prašovací hlavou nekontaminovali konec hadič-
ky! Abyste se vyhnuli kontaminaci, odložte ji na 
držák hadičky. 

 
Rozprašovací hlava s koncem 
hadičky sady hadičky správně 

odložená na držák hadičky 

 Rozprašovací hlava by měla volně viset ve 
vzduchu a neměla by se dotýkat žádných jiných 
předmětů, např. stojánku na lahev nebo 
samotné jednotky. 

 V čištění můžete pokračovat stisknutím tlačítka 
START. Dbejte na to, aby rozprašovací hlava s 
integrovanou spojkou implantátu a hubkou byla 
správně umístěna na implantátu. 

 

Ukončení procesu čištění 

 Proces čištění můžete kdykoli ukončit pomocí 
tlačítka END (KONEC) na ovládací jednotce. 
Kontrolka vedle označení „Process” (Proces) 
zhasne. Na displeji se zobrazí oznámení 
„Forced Stop – Remove tubing” (Nucené zasta-
vení – vyjměte hadičku). 

 

■ V čištění, které bylo ukončeno, nelze pokra-
čovat. Chcete-li v čištění po stisknutí tlačítka 
END (KONEC) pokračovat, je třeba nejprve 
zahájit nové čištění. 
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Dokončení čištění 

 Po dokončení nebo zastavení čištění vyjměte 
rozprašovací hlavu z implantátu a z úst pa-
cienta. 

 

 Stiskněte tlačítko pro odjištění vložky na spojo-
vacím portu ovládací jednotky a vyjměte vložku 
ze sady hadičky. 

 

 Za tím účelem otevřete horní část pumpy 
vytlačením horní klapky zcela vzhůru. Poté 
hadičku zcela vytáhněte ven z pumpy. 

 

 
Úplné otevření horní klapky 

   

 Sundejte lahev s čisticím roztokem ze stojánku 
na lahev. 

 

 Sada hadičky i čisticí roztok jsou komponenty 
určené k jednorázovému použití – ihned po 
čištění je náležitě zlikvidujte. 

 

■ Ujistěte se, že je likvidace v souladu s celostát-
ními a místními zákony, normami, předpisy a 
směrnicemi. 

 

 Jakmile jste vyjmuli sadu hadičky z ovládací 
jednotky, aktivizujte ji pomocí tlačítka CONFIRM 
(POTVRDIT). Na displeji se zobrazí oznámení 
„Insert tubing” (Zaveďte hadičku) pro případ, že 
byste chtěli čistit další implantát. 

 

 Pro ukončení stiskněte tlačítko END (KONEC) 
a vypínačem na zadní straně jednotku vypněte. 
Kontrolka vedle označení „On” (Zapnuto) 
zhasne. 
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 Odpojte napájecí zdroj od sítě a vytáhněte 
síťovou zástrčku z konektoru na zadní straně 
ovládací jednotky. 

 

 Ihned po použití očistěte a vydezinfikujte 
(dezinfekčním ubrouskem) zařízení, napájecí 
zdroj, stojánek na lahev a držák hadičky. Viz 
také kapitola „Hygiena, čištění a likvidace”. 

 

 Ovládací jednotka ani napájecí zdroj se nesmí 
čistit pod tekoucí vodou a nejsou vhodné pro 
mechanické čištění (tepelný dezinfekční přístroj). 
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6. Chybové zprávy, řešení problémů a servis 

Možné chybové zprávy na ovládací jednotce 

Na ovládací jednotce se mohou zobrazit následující chybové zprávy. Kontrolka před 
nápisem „Error” (Chyba) se rozsvítí oranžově a zazní varovný tón. Varovný tón bude 
znít tak dlouho, dokud nebude chyba potvrzena klávesou CONFIRM (POTVRDIT). 

Chybová 
zpráva Popis Co mám udělat? 

Error 1 

Switch 
OFF - ON 

(Chyba 1 
Vypínač 

VYPNUTO – 
ZAPNUTO) 

Během 
funkčního testu 
po zapnutí 
zařízení byla 
zjištěna nějaká 
chyba. 

 Jednotku vypněte a znovu zapněte pomocí vypínače. 

 Pokud se chybová zpráva objeví znovu, jednotku 
vypněte pomocí vypínače. Kontaktujte svého místního 
zástupce společnosti GalvoSurge nebo přímo 
společnost GalvoSurge přes náš web: 
www.galvosurge.com. 

Error 2 
xx % 

Check 
tubing 

(Chyba 2 
xx % 

Zkontrolujte 
hadičku) 

Chyba při obsluze 
zařízení s 
připojenou sadou 
hadičky. 

Procentuální 
hodnota udává 
průběh čištění do 
okamžiku výskytu 
chyby. 

 Zkontrolujte sadu hadičky: 
 Je do zařízení správně zasunuta vložka? 
 Vyjměte vložku a znovu ji zasuňte zpět. 
 Je do pumpy správně zasunuta hadička? 
 Je hadička správně připojena k lahvi? 
 Je lahev plná? 
 Používáte originální lahev s čisticím roztokem 

GalvoSurge? 
 Není hadička někde ohnutá nebo není na ni něco 

postaveno? 

 Jakmile jste zkontrolovali všechny výše uvedené 
body, vymažte chybovou zprávu pomocí tlačítka 
CONFIRM (POTVRDIT) a pokračujte v čištění 
stisknutím tlačítka START. 

 Pokud se znovu zobrazí stejná chyba, vyměňte sadu 
hadičky. 

 Poté vymažte chybovou zprávu pomocí tlačítka 
CONFIRM (POTVRDIT) a pokračujte v čištění 
stisknutím tlačítka START. 

 Jestliže se i poté chyba znovu zobrazí, ukončete 
čištění pomocí tlačítka END (KONEC) a vypněte 
ovládací jednotku pomocí vypínače. Kontaktujte 
svého místního zástupce společnosti GalvoSurge 
nebo přímo společnost GalvoSurge přes náš web: 
www.galvosurge.com. 
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Řešení problémů 

Při řešení problémů vám může pomoci následující tabulka. Při řešení problému 
postupujte podle následujícího postupu. 

Problém Možné příčiny a požadované akce 

Po zapnutí 
vypínače je displej 
stále zhasnutý. 

 Zkontrolujte, zda je napájecí zdroj správně zapojen do elektrické 
zásuvky a zda je zásuvka (popř. rozvodný pásek) zapnutá. 

 Zkontrolujte, zda je napájecí zdroj ovládací jednotky správně 
zapojen do ovládací jednotky. 

 Poté vypněte vypínač a znovu jej zapněte. 

Do rozprašovací 
hlavy nepřichází 
žádná tekutina. 

 Zkontrolujte, zda je do pumpy správně zasunuta hadička. 

 Zkontrolujte, zda je hadička správně připojena k lahvi. 

 Zkontrolujte, zda je lahev plná. 

 Zkontrolujte, zda není sada hadičky zalomená. 

Hadičku nelze 
zasunout do 
pumpy. 

 Zkontrolujte, zda je kryt pumpy zcela otevřený. 

Kryt pumpy nelze 
správně zavřít. 

 Zkontrolujte, zda je do pumpy správně zasunuta hadička. Není-li 
hadička správně vložena do vodicích drážek, může bránit 
v zavření pumpy. 

Hrot nelze zapích-
nout do lahve. 

 Zkontrolujte, zda byla z hrotu sejmuta ochranná krytka. 

Rozprašovací 
hlava řádně 
nedosedá na 
implantát. 

 Zkontrolujte, zda implantát určený k čištění odpovídá rozměrům 
popsaným v kapitole „Důležité poznámky – kontraindikace”. 

Hubka dobře 
nesedí na 
rozprašovací 
hlavě. 

 Dbejte na to, aby byla hubka držena drážkami na rozprašovací 
hlavě. 

Po zasunutí sady 
hadičky a odložení 
na držák hadičky 
rozprašovací hlava 
kape 

 Ujistěte se, zda je hadička správně zasunuta do pumpy a zda je 
kryt pumpy správně zavřený. 
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Kolem implantátu 
se během čištění 
netvoří správná 
pěna 

 Zkontrolujte sadu hadičky: 
 Je do zařízení správně zasunuta vložka? 
 Vyjměte vložku a znovu ji zasuňte zpět. 
 Je do pumpy správně zasunuta hadička? 
 Je hadička správně připojena k lahvi? 
 Je lahev plná? 
 Používáte originální lahev s čisticím roztokem GalvoSurge? 
 Není hadička někde ohnutá nebo není na ni něco postaveno? 
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Servis 

Jestliže chybová zpráva nebo problém přetrvávají i po provedení následujících 
kontrol a akcí, kontaktujte svého místního zástupce společnosti GalvoSurge nebo 
přímo společnost GalvoSurge přes náš web: www.galvosurge.com. 
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7. Hygiena, čištění a likvidace 

Používejte ochranný oděv i při dezinfikování a likvidaci produktů. 

Ovládací jednotka se nedodává ve sterilních podmínkách. Ovládací jednotku a sto-
jánek na lahev před každým použitím a ihned po použití vyčistěte a vydezinfikujte 
dezinfekčními ubrousky. 

Dodržujte návod k použití od výrobce dezinfekčního prostředku. 

Používejte pouze oficiálně uznávané a certifikované dezinfekční prostředky. 

 
Ovládací jednotka ani napájecí zdroj nejsou vodotěsné. Nelze je čistit pod tekoucí 
vodou a nejsou vhodné pro mechanické čištění (tepelný dezinfekční přístroj). 

Držák hadičky je možné tepelně dezinfikovat a sterilizovat až do teploty 135 °C. 

Držák hadičky se dodává nesterilní a před každým použitím systému na čištění 
zubních implantátů GalvoSurge je třeba jej regenerovat ve sterilizovaných pod-
mínkách. 

Příprava: 
K mechanické regeneraci opakovaně použitelného držáku hadičky lze použít 
myčku/dezinfekční přístroj. 

Při ruční regeneraci je třeba opakovaně použitelný držák hadičky vyčistit a dezinfi-
kovat stejným způsobem jako v případě opakovaně použitelných nástrojů. 

Sterilizace: 
V následujících případech lze provést sterilizaci parou v autoklávech třídy B nebo 
třídy S: 

•  134 °C s dobou uchování 5 minut 
nebo 

•  121 °C s dobou uchování 20 minut 
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Počet opakovaných použití: 
Držák hadičky lze regenerovat a sterilizovat maximálně 30krát a poté je nutné jej 
vyměnit. Jsou-li na držáku hadičky viditelné škrábance, je třeba jej před následným 
použitím vyměnit. 

Pro objednání nových držáků hadičky kontaktujte svého místního zástupce 
společnosti GalvoSurge nebo přímo společnost GalvoSurge přes náš web: 
www.galvosurge.com. 

Komponenty ve sterilním obalu určené k jednorázovému použití (čisticí roztok, sada 
hadičky) jsou na jedno použití. Lze je použít pouze na jediného pacienta při jediném 
čištění. 

Po použití je nutné tyto komponenty určené k jednorázovému použití zlikvidovat 
v souladu s obvyklými předpisy pro likvidaci zdravotnických spotřebních materiálů. 

Veškerý zbylý čisticí roztok je možné zcela bez problémů zlikvidovat. 

Ujistěte se, že je likvidace v souladu s celostátními a místními zákony, normami, 
předpisy a směrnicemi. 

 

Použité elektrické spotřebiče jsou považovány za nebezpečný odpad a nesmí se 
vyhazovat do domovního odpadu. Vztahují se na ně obvyklé místní předpisy pro 
likvidaci. 
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8. Prohlášení o záruce 

Společnost GalvoSurge Dental AG, coby výrobce, je zodpovědná za výrobní vady 
a vady materiálu se zárukou v délce trvání 24 měsíců od data nákupu tohoto 
výrobku. 

Uplatnění záruky je platné pouze v případě, že dané výrobky byly používány 
a provozovány správně a že byly dodržovány všechny pokyny a poznámky v ná-
vodu k použití. Nesprávné používání, otevření, úprava nebo oprava našich výrobků 
nás zbavuje veškerých záruk a dalších nároků. 

Úpravy a opravy smí provádět pouze pracovníci pověření výrobcem k tomuto účelu. 
Jinak může dojít k narušení fungování daného zařízení. 

Za účelem uplatnění záruky kontaktujte svého místního zástupce společnosti 
GalvoSurge nebo přímo společnost GalvoSurge přes náš web: 
www.galvosurge.com. Datum nákupu prosím doložte přiložením prodejního 
dokladu. Nárok na záruční servis končí skončením záruční doby. 

  



50  

  



 51 

9. Vysvětlení symbolů 

 

 
Název a adresa výrobce a datum výroby 

 
Označení CE s číslem notifikované osoby 

 
Číslo položky 

 
Sériové číslo 

 
Číslo výrobní šarže, dávky 

 
Datum, po jehož uplynutí již nesmí být zdravotnický prostředek pou-
žíván 

 
Zdravotnický prostředek sterilizovaný parou nebo suchým teplem 

 
Zdravotnický prostředek sterilizovaný ozářením 

 
Lze sterilizovat až do uvedené teploty. 

 
Lze tepelně dezinfikovat. 

 
Nesterilizujte opakovaně. 

 
Nepoužívejte opakovaně. Určeno k jednorázovému použití pouze 
u jediného pacienta během jediného ošetření. 

 
Nepoužívejte, je-li obal poškozený nebo otevřený. 

 
Skladujte na suchém místě. 

 
Chraňte před slunečním zářením. 

 
Udává správnou vzpřímenou polohu přepravního balení při dopravě, 
resp. skladování. 

 

Udává mezní teplotu, jaké je možno zdravotnický prostředek bez-
pečně vystavit. 
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Udává rozsah vlhkosti, jakému je možno zdravotnický prostředek 
bezpečně vystavit. 

 
Dodržujte návod k použití. 

 
Vezměte na vědomí návod k použití. 

 
Důležité informace v návodu k použití týkající se bezpečnosti 

 
Aplikační část typu BF 

 
Zařízení v ochranné třídě II 

 Vypínač 

 
Používejte pouze ve vnitřních prostorách. 

 

Použité elektrické spotřebiče jsou považovány za nebezpečný odpad 
a nesmí se vyhazovat do domovního odpadu. Vztahují se na ně 
obvyklé místní předpisy pro likvidaci. 

 
Upozornění: Prodej tohoto výrobku lékařem nebo předpis na tento 
výrobek od lékaře podléhá omezením federálních zákonů Spojených 
států. Platí pouze ve Spojených státech a v Kanadě. 
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10. Technické údaje 

Externí napájecí zdroj 

Elektrické napětí 100 – 240 V 
Jmenovitý proud max. 0,6 A 
Kmitočet 50 – 60 Hz 
Výstupní napětí 24 V ss 
Výstupní proud 1,25 A 

Ovládací jednotka 

Vstupní napětí 24 V ss 
Vstupní proud 1,25 A 
Výstupní napětí 15 V ss 
Výstupní proud max. 0,6 A 
Rychlost průtoku 100 ml/min +/-10 % 
Rozměry (výška x šířka x hloubka) 105 x 340 x 275 mm 
Výška se stojánkem na lahev 410 mm 
Hmotnost 2,4 kg 

Podmínky týkající se životního prostředí 

Ovládací jednotka: 
Teplota při skladování a přepravě 0 °C až +60 °C 
Vlhkost při skladování a přepravě 5 % až 80 % (relativní), 

bez kondenzace 
Teplota během činnosti +10 °C až +36 °C 
Vlhkost během činnosti 5 % až 80 % (relativní), 

bez kondenzace 
Tlak vzduchu 700 hPa až 1060 hPa 
Sada na čištění zubních implantátů: 
Teplota při skladování +5 °C až +30 °C 
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Klasifikace podle normy EN 60601-1 

Externí napájecí zdroj Zařízení v ochranné třídě II 
Aplikační část Typ BF 
Stupeň kontaminace 2 
Kategorie přepětí II 
Pracovní nadmořská výška do 3000 m nad mořem 

Za aplikační část je považována rozprašovací hlava s integrovanou spojkou 
implantátu a hubkou. 
Zařízení nemá žádné významné provozní charakteristiky. 

Elektromagnetická kompatibilita 

Prostředí, do kterého je zařízení vhodné:  

Běžné prostředí a nemocniční podmínky. 

Soulad s normou EN 60601-1-2: 
Emise 
Klasifikace CISPR 11, skupina 1, třída B 
Vedené vysokofrekvenční emise Třída B 
Vyzařované vysokofrekvenční emise Třída B 
Harmonické zkreslení podle normy 
IEC 61000-3-2 

Třída A 

Odolnost 
Elektrostatické vybíjení CD +/- 8 kV, AD +/- 15 kV 
Vyzařovaná vysokofrekvenční EM pole 80 – 2700 MHz: 10 V/m 
Blízká pole bezdrátových sítí 385 – 5785 MHz: 9 – 28 V/m 
Rychlé elektrické přechody 
a vysokofrekvenční impulsy 

+/-2 kV: Napájecí vedení 

Rázy +/-1 kV: Rozdílový režim 
+/-2 kV: Běžný režim 

Vedená rušení, včetně VF polí 6 V rms 
Jmenovité střídavé magnetické pole 30 A/m 
Poklesy a přerušení napětí podle normy EN 60601-1-2:2015 
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