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Symboler i bruksanvisningen

VARNING! 
(om människor kan skadas)

OBSERVERA! 
(om ett föremål kan skadas)

Allmän upplysning, 
ingen risk för människor eller föremål

Steriliserbar 
upp till angiven temperatur

Kan desinfekteras termiskt Kontakta kundtjänst
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Symboler på styrenheten

Beakta bruksanvisningen Enhet i skyddsklass II

Tillverkningsdatum

Artikelnummer

Serienummer

Varv per minut
(= min-1)

Växelström

Styrenhetens elektriska 
effektförbrukning

Elektrisk säkring

Styrenhetens elektriska 
spänning

Strömstyrka

Växelströmmens frekvens

DataMatrix Code
för produktinformation 
inklusive UDI (Unique Device 
Identification)

Användningsdel av typ B 
(ej lämplig för intrakardiell 
användning)

Fotkontroll

Släng inte i hushållsavfallet

På/av

Beakta bruksanvisningen

Medicinsk produkt motsvarar, beträffande elektrisk säkerhet,  
mekanisk säkerhet och brandskydd UL 60601-1:2006, 
CAN/CSA-C22.2 nr.601.1-M90:2005, CAN/CSA-C22.2 nr. 60601-1:2008, 
ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 25UX (Control No.)

rpm

AC

VA

V

A

Hz
CE-märkning
med registreringsnummer 
för det anmälda organet

XXXX
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Symboler på fotkontrollen

UL kontrollmärke för 
godkända komponenter för 
Kanada och USA

Icke-joniserande 
elektromagnetisk strålning

Batterifack stängtSläng inte i hushållsavfallet

Batterifack öppet

Artikelnummer

Serienummer

TillverkningsdatumDataMatrix Code
för produktinformation 
inklusive UDI (Unique Device 
Identification)

CE-märkning
med registreringsnummer 
för det anmälda organet

XXXX
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Symboler på förpackningen

Denna sida upp

Obs! Enligt de federala lagarna i USA är försäljning 
av denna enhet endast tillåten genom eller efter 
anvisning från en tandläkare, läkare eller annan 
medicinskt utbildad person med ett tillstånd i den 
delstat som han eller hon praktiserar i och där 
denna enhet används eller ska användas.

Ömtålig

Skydda mot fukt

Tillåtet temperaturområde

Luftfuktighet
Begränsning

Varumärke ”Der Grüne Punkt” –  
Duales System Deutschland GmbH

Varumärken som tillhör RESY OfW GmbH 
för märkning av återvinningsbara 
transport- och ytteremballage av papper 
och kartong

-40 °C (-40°F) Min.

+70 °C (+158°F) Max.

8 %

80 %

CE-märkning 
med registreringsnummer för det 
anmälda organet

XXXX

Datastruktur 
enligt Health Industry Bar Code

DataMatrix Code (matriskod) 
för produktinformation inklusive UDI (Unique 
Device Identification)
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Symboler på sprayslangsettet

Sterilisering med etylenoxid

Beakta bruksanvisningen

Obs! Enligt de federala lagarna i USA är försäljning av denna enhet endast 
tillåten genom eller efter anvisning från en tandläkare, läkare eller annan 
medicinskt utbildad person med ett tillstånd i den delstat som han eller hon 
praktiserar i och där denna enhet används eller ska användas.

Batch-kod

Återanvänd inte Latexfri

Sista förbrukningsdagCE-märkning 
med registreringsnummer för 
det anmälda organet

XXXX
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1. Inledning

Om din personliga säkerhet och patientens säkerhet
Denna bruksanvisning informerar dig om hur du använder din produkt. Samtidigt vill vi också varna för potentiella 
risksituationer. Säkerheten för dig, ditt team och naturligtvis dina patienter är av stor betydelse för oss.

Beakta säkerhetsanvisningarna på sidan 13 till 21.

Ändamål
Mekanisk drivenhet med kylmedelsförsörjning för överföringsinstrument med sammankopplingssystem som är kompatibla med 
ISO 3964 (DIN 13940) för användning i tandläkarteknisk kirurgi, implantologi samt mun-, käk- och ansiktskirurgi (MKG).

Obehörig användning kan skada Implantmed och därigenom förorsaka risker och faror för patienter, användare och 
andra.

Användarkvalifikation
W&H Implantmed får endast användas efter genomförda anvisningar av medicinskt, fackmässigt och praktiskt skolad och utbildad 
personal. Vid utvecklingen och utformningen av Implantmed har vi utgått från målgruppen läkare.
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Inledning

Tillverkning enligt EU-direktiv
Den medicintekniska produkten motsvarar föreskrifterna i direktiv 93/42/EEG.

Tillverkarens ansvar
Tillverkaren kan endast hållas ansvarig för Implantmeds säkerhet, tillförlitlighet och prestation om nedanstående 
instruktioner beaktas:

> Implantmed måste användas i enlighet med den här bruksanvisningen.
> Implantmed har inga delar som kan repareras av användaren. Monteringar, ändringar eller reparationer får endast 

genomföras av en auktoriserad W&H-servicepartner (se sidan 70).
> Den elektriska installationen i rummet måste uppfylla bestämmelserna i standarden IEC 60364-7-710 (”Uppställning av 

elektriska anläggningar i rum med medicinsk verksamhet”) resp. föreskrifterna i det aktuella landet.
> Om styrenheten öppnas utan tillstånd upphör alla garantianspråk att gälla.
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2. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

För medicinska elektriska enheter föreligger särskilda försiktighetsåtgärder pga EMC och de måste därför monteras och 
sättas i drift enligt särskilda EMC-anvisningar.

W&H garanterar att styrenheten följer EMC-riktlinjerna då originaldelar och -tillbehör från W&H används. Användning av 
tillbehör eller reservdelar, som inte har godkänts av W&H, kan leda till en högre utsändning av elektromagnetiska störningar 
eller till reducerad motståndskraft mot elektromagnetiska störningar.

Du hittar aktuell EMC-deklaration på http://wh.com
eller kan du be att få den från tillverkaren.

HF-kommunikationsanordningar
Använd inga bärbara eller mobila HF-kommunikationsanordningar under arbetet (som t.ex. mobiltelefoner). 
Dessa kan påverka medicinska elektriska enheter.
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3. Uppackning

 Ta bort enskilda 
förpackningar.

 Ta bort motorn med kabel.

 Ta bort fotkontrollen, 
bruksanvisningen och 
tillbehör.

 Lyft ut insats med styrenhet.
 Ta bort nätkabel, 

stativ, universalhylla, 
sprayslangset, 
bruksanvisning.

W&H-förpackningen är miljövänlig och kan avfallshanteras in till en återvinningscentral.
Vi rekommenderar dock att du sparar originalförpackningen.
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4. Leveransomfattning

REF Beteckning

30288000 Styrapparat SI-1023 (230 V)

30289000 Styrapparat SI-1015 (115 V)

30290000 Styrapparat SI-1010 (100 V)

30281000 Motor EM-19 LC med elektriska kontakter och 1,8 m kabel inkl. 5 slangöglor

30185000 Motor EM-19 utan elektrisk kontakt med 1,8 m kabel inkl. 5 slangöglor

04363600 Sprayslangset 2,2 m (3 pcs, engångs)

07721800 Universalhylla

04005900 Stativ 

01343700 Nätkabel EU

02821400 Nätkabel USA, CAN, J

03212700 Nätkabel UK, IRL

04280600 Nätkabel CH

05901800 Nätkabel DK

02909300 Nätkabel AUS, NZ

05333500 Nätkabel BR
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5. Säkerhetsanvisningar – allmänt

> Förvara Implantmed i rumstemperatur i 24 timmar före idrifttagandet.
> Kontrollera före varje användning om styrenheten och motorn med kabel är skadade eller om delar är lösa.
> Ta inte styrenheten och motorn med kabel i drift vid skador.
> Kontrollera de inställda parametrarna vid varje omstart.
> Gör en provkörning innan varje användning.
> Ansvaret för användningen och att systemet tas ur drift i tid ligger på användaren.
> Se till att operationen kan slutföras på ett säkert sätt vid enhets- eller instrumentfel.

 Styrenhet
> Använd endast original W&H-säkringar.
> Berör aldrig patienten och de elektriska anslutningarna på styrenheten samtidigt.
> Se till så att du inte överför något datavirus genom externt datautbyte (USB-minne) till styrenheten.

Hygien och skötsel före första användningen
> Sterilisera motorn med kabel och universalhyllan.
> Rengör och desinficera stativet i diskdesinfektorn.

Felaktig användning
Felaktig användning såsom otillåten montering, modifikation eller reparation av styrenhet, motor med kabel, 
överföringsinstrument och åsidosättande av våra anvisningar, frigör oss från alla garantiförbindelser eller andra fordringar.
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Säkerhetsanvisningar – styrenhet

Styrenheten klassas som ”standardutrustning” (försluten enhet utan skydd mot inträngande vatten).

Använd endast styrenheten i översättningsinställningarna WS-75 och WI-75 (20:1) med vinkelstycken som W&H har 
godkänt.
Användning av andra vinkelstycken kan leda till ett felaktigt indikerat vridmoment. Ansvaret vilar på användaren ensamt. 
Vi frånsäger sig allt ansvar.

Bortfall av spänningsförsörjningen
Vid bortfall av spänningsförsörjningen eller avstängning av styrenhet eller vid byte av program kommer det senast inställda 
värdet att sparas och åter aktiveras efter inkoppling.

Systembortfall
Ett totalt systembortfall är inget allvarligt fel.
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Säkerhetsanvisningar – styrenhet

Nätkabel/strömbrytare
> Använd endast medföljande nätkabel.
> Anslut endast nätkabeln till ett uttag med skyddande kontakt.
> Placera styrenheten på ett sådant sätt att strömbrytaren och uttaget alltid är lättillgängliga.

Koppla bort styrenheten från elnätet vid risksituationer!
> Stäng av styrenheten med strömbrytaren.
> Dra ut stickkontakten från uttaget!

Rotationsenergi
Vid inbromsning av verktyget kan det, på grund av rotationsenergin lagrad i drivsystemet, leda till ett kortvarigt 
överskridande av vridmomentet i jämförelse med det inställda värdet.

Beakta varvtalet och tillverkarens vridmomentspecifikationer på fästskruvar för överbyggnader.
En maskinell inställning av dessa fästskruvar utgör en potentiell fara som måste övervägas och som beskrivs av 
ovanstående fakta.



16

Säkerhetsanvisningar – styrenhet/motor

Riskområden M och G
Enligt IEC 60601-1 / ANSI/AAMI ES 60601-1 får styrenheten, motorn med kabel och Osstell ISQ-modulen inte användas i
explosiv atmosfär eller tillsammans med explosiva blandningar av anestesiämnen med syre eller lustgas.

Styrenheten är inte lämplig för användning i syreanrikade utrymmen.

Zon M, som även betecknas som »medicinsk miljö«, omfattar den del av rummet där explosionsfarlig atmosfär kan 
förekomma genom användning av anestetiska- eller medicinskt antiseptiska- och antibakteriella medel, denna miljö är 
begränsad och förekommer endast under kortare tid.
Zon M omfattar en stympad pyramid under operationsbordet, som lutar 30° utåt.

Zon G, som även betecknas som »slutet medicinskt gassystem«, omfattar inte nödvändigtvis helt slutna hålrum, i vilka 
pågående eller tillfälliga explosionsfarliga blandningar i mindre mängder bildas, tillförs eller används.
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Säkerhetsanvisningar – styrenhet/motor/fotkontroll

Risker på grund av elektromagnetiska fält
Funktionaliteten för implanterbara system, som pacemaker och implanterbar kardioverter-defibrillator (ICD), kan påverkas 
av elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält.

> Fråga patienterna och användarna om implanterade system innan användning av den produkten och kontrollera om den 
kan användas.

> Framställ en risk/fördel-avvägning.
> Låt inte produkten komma i närheten av det implanterade systemet.
> Placera inte motorn på patientens kropp.
> Vidta lämpliga nödfallsåtgärder och reagera omedelbart på hälsoförändringar.
> Symptom som ökad puls, oregelbunden puls och svindel kan vara tecken på problem med en pacemaker eller ICD.
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Säkerhetsanvisningar – Fotkontroll S-NW/S-N2

Följ anvisningarna och säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen för fotkontrollen.

Fotkontrollen är tillåten för användning i zon M (AP) enligt IEC 60601-1 / ANSI/AAMI ES 60601-1.

> Beakta att det kan vara svårt att identifiera när roterande instrument är igång eller saktar in vid användning eller 
inställning av lågt varvtal.

> ESD-fjäderkontakten på fotkontrollens undersida måste vidröra golvet under användning.

ESD = Electro Static Discharge (elektrostatisk urladdning).

AP
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Säkerhetsanvisningar – Fotkontroll S-NW

Håll den ORANGE-färgade knappen nedtryckt för att växla mellan flera styrdon.
Det går inte att växla program i fallande ordningsföljd med fotkontroll S-NW. 

Engångsbatterier
> Byt direkt ut engångsbatterierna första gången du uppmanas att göra det (batterisymbol på displayen resp. LED på 

dongeln).
> Byt endast ut batterierna utanför M-zonen.
> Använd endast högkvalitativa engångsbatterier av typen AA/Mignon/LR6/1,5 V. Om felaktig batterityp används består 

explosionsrisk.
> Använd inte nya, gamla eller olika typer av engångsbatterier samtidigt.
> Använd inte uppladdningsbara batterier.
> Iaktta rätt placering av plus- och minuspolen när du sätter i engångsbatterierna.
> Kontrollera O-ringen på skyddet till batteriluckan för skador. Byt direkt ut den felaktiga resp. otäta O-ringen.
> Håll ett öga på batterisymbolen på displayen före och efter varje behandling. 
> Ha alltid reservbatterier i beredskap.
> Avfallshantera direkt och korrekt trasiga eller använda engångsbatterier via uppsamlingssystem. Avfallshantering får inte 

ske i hushållssoporna.

Engångsbatterier kan förorsaka skador genom spill eller korrodering.
> Ta ut batterierna om fotkontrollen inte ska användas under en lång tid.
> Beakta säkerhetsanvisningarna från aktuell batteritillverkare.
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Säkerhetsanvisningar – överföringsinstrument

> Följ anvisningarna i bruksanvisningen för överföringsinstrumenten.
> Använd endast överföringsinstrument med sammankopplingssystem kompatibelt med ISO 3964 (DIN 13940) och 

överföringsinstrument som tillverkaren har godkänt.
> Beakta tillverkarens instruktioner för överföringsinstrument avseende översättningsförhållande, maximalt varvtal och 

maximalt vridmoment.
> Koppla endast på överföringsinstrumentet när motorn står stilla.
> Vid bortfall av kylmedelsförsörjningen bör överföringsinstrumentet omedelbart tas ur drift.
> Kontrollera före varje användning om överföringsinstrumentet är skadat eller om delar är lösa
> Aktivera aldrig överföringsinstrumentets spännmekanism medan det används eller roterar.
> Undvik överhettning av behandlingsstället.
> Kontrollera att det sitter fast ordentligt på motorn.

Roterande instrument
> Använd endast felfria roterande instrument och observera instrumentets rotationsriktning. Beakta tillverkarens 

instruktioner.
> Sätt endast i det roterande instrumentet när överföringsinstrumentet står stilla.
> Ta aldrig med händerna i det roterande eller avstannande instrumentet.
> Aktivera aldrig överföringsinstrumentets spännmekanism medan den används. Detta kan medföra att det roterande 

instrumentet lossnar eller att överföringsinstrumentet blir varmt.
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Säkerhetsanvisningar – kylmedelsförsörjning

Implantmed är dimensionerad för användning med fysiologisk koksaltlösning.

> Försäkra Dig alltid om rätt driftförhållanden och kylmedel.
> Se alltid till att det finns tillräckligt och lämpligt kylmedel i beredskap och säkerställ lämplig utsugning.
> Använd endast lämpliga kylmedel och beakta tillverkarens medicinska uppgifter och anvisningar.
> Använd W&H-sprayslangsetet eller tillbehör som är godkända av W&H.

Sprayslangset
I leveransen medföljer sterilt förpackade engångssprayslangar.

> Beakta utgångsdatumet och använd endast engångssprayslangar med oskadad förpackning.
> Ersätt direkt engångssprayslangarna efter varje behandling.
> Beakta de lokala och nationella lagarna, direktiven, normerna och bestämmelserna för avfallshantering.
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6. Beskrivning av frontpanel

Anslutningsbussning för motor

Display
(Touchscreen)

ÖPPNA 
pumplocket

Pumplock Stativhållare
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7. Beskrivning av bakpanel

Anslutning 
för fotkontroll

Säkringsdosa med 2 säkringar
REF 06352200 (2 x 250 V – T1,6AH)Uttag för 

nätkabel

Stativhållare

Osstell

USB

Strömbrytare
PÅ/AV
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8. Beskrivning fotkontroll S-N2/S-NW

ORANGE
Programbyte

Bygel
montering/avlägsnande

GRÖN
Pump
PÅ/AV

GRÅ
Motorstart (pedal)
VARIABEL eller PÅ/AV
(fabriksinställning = variabel)

GUL
Byte av motorns 
rotationsriktning
Högerrotation/vänsterrotation
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Beskrivning fotkontroll S-N2/S-NW

ORANGE
S-N2/S-NW: Programbyte
Tryck på den ORANGE knappen och växla från program i stigande ordningsföljd. Vid varje programbyte ställs motorns 
rotationsriktning automatiskt in till högerrotation.

Vid byte från det sista programmet till det första programmet hörs en längre ljudsignal (Skaderisk).

ORANGE
S-NW: Växla mellan flera styrenheter
Tryck på den ORANGE knappen och växla mellan styrenheterna.

GRÖN – pump PÅ/AV
Pumpen kan endast slås på eller stängas av när motorn står stilla och man trycker på den GRÖNA knappen. 

GUL – Byte av motorns rotationsriktning
Högerrotation/vänsterrotation
Tryck på den GULA knappen för att växla från högerrotation till vänsterrotation. När man gör detta ljuder en akustisk signal och 
symbolen »Höger-/vänsterrotation« blinkar. Innan motorn går igång i vänsterrotation hörs 3 ljudsignaler.



26

9. Beskrivning av motor med kabel

Motor med kabel är en användningsdel av typ B (inte lämplig för intrakardiell användning).

Temperaturangivelser
Temperatur för motorn på manöversidan: högst 55 °C

Motorn med kabel får inte demonteras!
Motorn med kabel får inte smörjas (livstidssmord)!
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10. Idrifttagande – allmänt

 Anslut nätkabel och 
fotkontroll.

Var noga med 
placeringen!

 Sätt i motorkabeln.
Var noga med 
placeringen!

 Stoppa i stativet.
Var noga med placeringen!
(Max. bärkraft 1,5 kg)

Ställ styrenheten på en jämn och vågrät yta.
Se till att styrenheten alltid kan frånkopplas från elnätet.

S-N2

S-NW

 Häng upp och fixera 
universalhyllan.

 Lägg in/ta bort  
sprayslangen.

Var noga med 
ordningsföljden.

> Öppna pumplocket.

> Lägg in/ta bort 
sprayslangen.

>  Stäng pumplocket.
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Koppla in styrenheten

 Anslut endast nätkabeln till ett 
uttag med skyddande kontakt.

 Slå på styrenheten med 
strömbrytaren.

 Dra ut stickkontakten från 
uttaget.

Provkörning

Håll inte motorn med inkopplat överföringsinstrument i ögonhöjd!

> Koppla på överföringsinstrumentet på motorn. Rikta överföringsinstrumentet med huvudet nedåt.
> Starta motorn via fotkontrollen.
> Vid driftstörningar (t.ex. vibrationer, ovanliga ljud, överhettning), bör motorn omedelbart tas ur drift och kontakta en 

auktoriserad W&H-servicepartner (se sidan 70).

11. Starta/stänga av styrenheten

Stäng av styrenheten

 Stäng av styrenheten med 
strömbrytaren.
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Bekräfta/spara

Lägg till borrprotokoll

Minska/öka
Ställ in genom att trycka på minus/plus eller genom att manövrera skjutreglaget minska/öka.

12. Ikoner – navigation

Lägg till användare

Tillbaka

Hjälp

Bearbeta

Växla till nästa sida
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svart = Information
grön = information med urvalsmöjlighet 

Ikoner – information

Inställning vald

röd = felmeddelande, det går inte att fortsätta arbeta
orange = felmeddelande, man kan fortsätta att arbeta

Favorit vald

röd = byt batterier

Fotkontroll S-NW

Fotkontroll S-N2
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Ikoner – huvudmeny

Utväxlingsförhållande

Nytt dok

Avsluta dok

Borrprotokoll

Vridmoment

Ny position

VarvtalStapel

Procent

Absolut

Borrprotokollgrupp

Bearbeta

Favorit

Döp om

Kopiera

Aktivera

Radera

Dokumentation (DOK)
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Ikoner – program

Program 1 (P1)

Program 3 (P3)

Program 5 (P5)
Implantatinstallation

Program 4 (P4)
Gängskärningsfunktion

Program 2 (P2)

Program 6 (P6)
Implantatstabilitetskvot mätning
W&H Osstell ISQ-modul kan erhållas som tillbehör (REF 30210000)
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Radera

Ikoner – setup

Displaylås

Döp om

Användare

EfterlysningstidSammankoppling (pairing)Vridmomentkurva

Systemkontroll

System

Aktivera

Administrera användare

Ställa in displaylås

Kopiera

LEDFotkontroll

Variabel

PÅ/AV

Intervall

Ljud
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Ikoner – setup

Återställa

Enhetsinfo FDI (Féderation Dentaire 
Internationale = Internationellt 
odontogram)

UNS (Universal Numbering 
System = Amerikanskt 
odontogram)

Tandschema

Licenser

Modulinfo

Uppdatering av mjukvara

Språk

Service

Omstart

Användargränssnitt

Motorstyrning

Fotkontroll

Osstell
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13. Första idrifttagning – installationsguide

Manövrera pekskärmen med fingret.
Om du manövrerar pekskärmen med hårda föremål kan ytan repas eller skadas.

Konfigurera Implantmed
Koppla in styrenheten och följ anvisningarna i installationsguiden.
Installationsguiden leder dig igenom olika inställningssteg tills du kommer till huvudmenyn:

> Språkval
> Val programinställning: Standard/Individuell

16

max. 50 Ncm
1:1

rpm  40 000
Implantology 1
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14. Drift av styrenhet – huvudmeny

16

max. 50 Ncm
1:1

rpm  40 000
Implantology 1

 Mina favoriter  Ställa in program

 Dokumentation (DOK)  Ställa in varvtal/vridmoment

 Setup  Arbetsindikator läge

 Högerrotation/vänsterrotation  Program 1 till 5

 Ställa in kylmedelsmängd
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Mina favoriter
> Välj borrprotokoll
Välja borrprotokollgrupp
> Skapa/välj/ändra borrprotokoll
Ställa in borrprotokoll Bearbeta, kopiera, döpa om, aktivera, radera, favorit

Ett aktivt borrprotokoll kan inte raderas

Ställa in program
> Utväxlingsförhållande
> Varvtal

Variabeln för inställt varvtal ligger på ± 10 % vid ett varvtal på 40 000 rpm.

> Vridmoment (P4, P5)
Inställningsområde 5 – 80 Ncm endast vid WI-75 och WS-75
När det inställda vridmomentet har uppnåtts i höger- och vänsterrotation stängs motorn automatiskt av. 
Precisionen för det inställda vridmomentet ligger för W&H-vinkelstyckena WI-75 och WS-75 på ± 10 % vid ett 
vridmoment på 20-50 Ncm. Med andra vinkelstycken är större avvikelser möjliga.

> Dokumentation (DOK)
DOKU visas endast när dokumentationen har startats.

Arbetsindikator läge
> Stapel
> Procent
> Absolut

Drift av styrenhet – huvudmeny

16

max. 50 Ncm
1:1

rpm 
(Ncm)
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15. Drift av styrenhet – fabriksinställningar

Implantology 1 P1 P2 P3

Utväxling 1:1 WS-75 (20:1) WS-75 (20:1)

Varvtal rpm 35 000 1 200 800

Varvtalsområde rpm 200 – 40 000 10 – 2 000 10 – 2 000

Motorns rotationsriktning höger höger höger

Pump på på på

Vridmoment Ncm 100 % 100 % 100 %
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Drift av styrenhet – fabriksinställningar

Implantology 1 P5 P5

Utväxling WS-75 (20:1) WS-75 (20:1)

Varvtal rpm 15 15

Varvtalsområde rpm 10 – 50 10 – 50

Motorns 
rotationsriktning

höger vänster

Pump av av

Vridmoment Ncm 20 50

Vridmomentsområde 
Ncm

5 – 80 5 – 80
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Drift av styrenhet – fabriksinställningar

Implantology 2 P1 P2 P3

Utväxling 1:1 WS-75 (20:1) WS-75 (20:1)

Varvtal rpm 35 000 1 200 800

Varvtalsområde rpm 200 – 40 000 10 – 2 000 10 – 2 000

Motorns rotationsriktning höger höger höger

Pump på på på

Vridmoment Ncm 100 % 100 % 100 %
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Drift av styrenhet – fabriksinställningar

Implantology 2 P4 P4 P5 P5

Utväxling WS-75 (20:1) WS-75 (20:1) WS-75 (20:1) WS-75 (20:1)

Varvtal rpm 20 20 15 15

Varvtalsområde rpm 10 – 50 10 – 50 10 – 50 10 – 50

Motorns 
rotationsriktning

höger vänster höger vänster

Pump på på av av

Vridmoment Ncm 20 60 20 50

Vridmomentsområde 
Ncm

5 – 80 5 – 80 5 – 80 5 – 80
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Drift av styrenhet – fabriksinställningar

Oral Surgery P1 P2 P3

Utväxling 1:1 1:1 1:2,7

Varvtal rpm 35 000 10 000 108 000

Varvtalsområde rpm 200 – 40 000 200 – 40 000 540 – 108 000

Motorns rotationsriktning höger höger höger

Pump på på på

Vridmoment Ncm 100 % 100 % 100 %
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Drift av styrenhet – fabriksinställningar

Gängskärningsfunktion (spånbrytfunktion)
Om man trycker på pedalen (grå) på fotkontrollen roterar gängskärningen upp till det inställda vridmomentet. När det 
inställda vridmomentet har uppnåtts växlar styrapparaten automatiskt till vänsterrotation.  
När man släpper pedalen och trycker på pedalen igen växlar styrenheten tillbaka till högerrotation.

Om gängskärningsfunktionen är i vänsterrotation kan styrenheten även starta med det maximala vridmomentet.
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Låsa displayen
> Aktivera/inaktivera displaylås

Användare
> Välj/skapa användare
> Användarinställningar: Kopiera, döpa om, aktivera, radera

En aktiverad användaren kan inte raderas

System

Vridmomentkurva

16. Drift av styrenhet – Setup
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Fotkontroll
S-NW: > Sammankoppling (pairing)
  > Egenskaper (VARIABEL eller PÅ/AV)
S-N2: > VARIABEL eller PÅ/AV

Systemkontroll
> Provkörning

Ställa in displaylås
> Aktivera/inaktivera displaylås
> Intervall: Välja tid

LED
> Aktivera/inaktivera LED
> Efterlysningstid: Välja tid

LJUD
> Aktivera/inaktivera ljud

17. Drift av styrenhet – system



46

Enhetsinfo
> Service
> Licenser GPL, LGPL

GPL: GNU General Public License
LGPL: GNU Lesser General Public License

> Modulinfo: Användargränssnitt (MMI), motorstyrning, fotkontroll, Osstell
> Uppdatering av mjukvara
> Återställa: Återställa fabriksinställningar
> Omstart: Styrenhet startar automatiskt på nytt

Språk
>  Välj språk

Tandschema
> Välja tandschema FDI / UNS

Drift av styrenhet – system
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Dokumentationen av borrprotokoll, vridmomentkurvor och ISQ-värden kan endast göras i program 4, 5 eller 6.
Dokumentationen måste aktiveras eller deaktiveras för varje program.
För att spara dokumentationen måste man stoppa in ett USB-minne.
Ta aldrig bort USB-minnet medan motorn är igång.

Registrera dokumentationen
> Stoppa in USB-minnet

Ikon visas

> Mata in Doku ID
> Mata in datum
> Välj tandkvadrant
> Välja tand
> Bekräfta val

Dokumentationen börjar när motorn startar.

Ytterligare dokumentation
> Lägg till ny position
> Starta nytt doku
> Avsluta doku

När motorn står still visas en grafik som automatiskt sparas på USB-minnet.

18. Drift av styrenhet – dokumentation – (DOKU)
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Drift av styrenhet – dokumentation – (DOKU)

Bearbeta dokumentation

En textfil (csv) och en PDF sparas på USB-minnet.
Textfilen kan öppnas i Microsoft® Excel* för ytterligare bearbetning.
PDF-filen kan öppnas i Adobe® Reader®**.

*  Microsoft® Excel® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
**  Adobe® Reader® är ett registrerat varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och / eller andra länder.
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19. Felmeddelanden

Ikon Felbeskrivning Åtgärd

VARNING FOTKONTROLL > Kontrollera fotkontrollens stickkontakt
> Kontrollera dongelns stickkontakt

VARNING MOTOR > Kontrollera motorns stickkontakt
> Motorn måste svalna i minst 10 minuter

VARNING LAGRINGSENHET
> Det finns inte tillräckligt med utrymme
> Okänt filsystem
> Skrivskyddet är aktivt
> Okänd lagringsenhet

> Stoppa in ett USB-minne med tillräcklig lagringsutrymme

VARNING ÖVERHETTNING > Stäng av styrenheten
> Styrenheten måste svalna i minst 10 minuter
> Koppla in styrenheten

Felmeddelandet försvinner om du trycker på eller släpper pedalen (grå) på fotkontrollen.



50

Ikon Felbeskrivning Åtgärd

VARNING TID ÖVERSKRIDEN > Släpp pedalen (grå) på fotkontrollen
> Motorn måste svalna i minst 10 minuter

SYSTEMFEL > Stäng av styrenheten, koppla in på nytt
  Om felmeddelandet visas på nytt, vänd dig direkt till
  en auktoriserad W&H-servicepartner.

VARNING OSSTELL > Avlägsna ISQ-modul, sätt fast den igen
 eller
> Sätt i mätsond
> Ta bort mätsond från en elektromagnetisk
 störningskälla
> Håll mätsondens avstånd till SmartPeg (3 till 5 mm)
eller
> Stäng av styrenheten, koppla in på nytt

Felmeddelanden

> Om något av de beskrivna felen inte går att lösa måste en auktoriserad W&H-servicepartner (se sida 70) kontrollera det.
> Stäng av styrenheten vid ett fullständigt systembortfall och sätt på den på nytt. 
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20. Hygien och skötsel – Allmänt

Beakta de lokala och nationella lagarna, direktiven, normerna och bestämmelserna för rengöring, desinfektion och 
sterilisering.

> Bär skyddskläder.
> Rengör och desinficera motorn med kabel, universalhyllan och stativet direkt efter varje behandling!
> Sterilisera motorn med kabel och universalhyllan i anslutning till rengöring och desinfektion.

Beredning av överföringsinstrumenten
> Beakta tillverkarens instruktioner i bruksanvisningen.
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Hygien och skötsel – styrenhet/fotkontroll

Styrenhetens frontplatta och fotkontrollen är tätade och kan torkas av.

>  Styrenheten och fotkontrollen är inte avsedda för maskinell rengöring (diskdesinfektor) och sterilisering.
> Doppa inte styrenheten och fotkontrollen i vatten eller rengör under rinnande vatten.

Fördesinfektion
> Vid kraftig nedsmutsning rengör dessförinnan med desinfektionsdukar.

Använd endast desinfektionsmedel som inte har proteinbindande verkan.

Manuell rengöring
> Rengör regelbundet ESD-fjäderkontakten på fotkontrollens undersida.

Manuell desinfektion
W&H rekommenderar avtorkningsdesinfektion.

> Använd endast, av officiellt erkända institut, certifierade desinfektionsmedel, som inte innehåller klor.
> Beakta tillverkarens instruktioner för användning av desinfektionsmedlet.
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Se till att inte vrida eller vika motorkabeln! Vira inte kabeln i för små radier.

Fördesinfektion
> Vid kraftig nedsmutsning rengör dessförinnan med desinfektionsdukar.

Använd endast desinfektionsmedel som inte har proteinbindande verkan.

Manuell rengöring
> Spola och borsta av med avmineraliserat vatten (< 38 °C).
> Ta bort eventuella vätskerester (absorberande trasa, torka med tryckluft).

Lägg inte motorn med kabel, universalhyllan och stativet i desinfektionslösning eller ultraljudsbad!

Manuell desinfektion
W&H rekommenderar avtorkningsdesinfektion.

> Använd endast, av officiellt erkända institut, certifierade desinfektionsmedel, som inte innehåller klor.
> Beakta tillverkarens instruktioner för användning av desinfektionsmedlet.

Hygien och skötsel – motor med kabel/universalhylla/stativ
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Hygien och skötsel – motor med kabel/universalhylla/stativ

Maskinell rengöring och desinfektion invändigt och utvändigt

Motorn med kabel, universalhyllan och stativen kan rengöras och desinfekteras i diskdesinfektor.
> Använd uteslutande diskdesinfektor med ett torkprogram för beredningen.
> Beakta tillverkarnas instruktioner gällande enheten, rengörings- och diskmedel.

> Se till att motorn med kabel är helt torrt in- och utvändigt efter diskdesinfektionen.
> Ta bort eventuella vätskerester med tryckluft.

Efter den manuella rengöringen och desinfektionen erfordras en avslutande sterilisering (förpackad) i ångsterilisator klass 
B eller S (enligt EN 13060).
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Hygien och skötsel – motor med kabel/universalhylla

Sterilisering och lagring

W&H rekommenderar sterilisering enligt EN 13060, klass B.
Andra steriliseringsmetoder kan förkorta motors livslängd.

> Beakta enhetstillverkarens instruktioner.
> Rengör och desinficera motorn med kabel och universalhyllan innan steriliseringen.
> Packa motorn med kabel, universalhyllan och tillbehöret i förpackningar för sterilisering enligt EN 868-5.
> Var noga med att ta fram endast torrt sterilt gods.
> Sterilt gods skall lagras torrt och dammfritt.

Motor med kabel/Universalhylla
Standarden ISO 14457 föreskriver en hållbarhet på minst 250 steriliseringscykler. För motorer med kabel från W&H 
rekommenderar vi att man utför en ordinarie service efter 500 steriliseringar eller ett år.
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Hygien och skötsel – motor med kabel/universalhylla

Tillåtna steriliseringsmetoder

Beakta de lokala och nationella lagarna, direktiven, normerna och bestämmelserna.

> Sterilisering med vattenånga klass B med sterilisatorer enligt EN 13060.
 Hålltid för sterilisering minst 3 minuter vid 134 °C

eller

>  Sterilisering med vattenånga klass S med sterilisatorer inklusive torkningsprogram enligt EN 13060.
 Tillverkaren av sterilisatorn måste uttryckligen godkänna den för sterilisering av motorer.
 Hålltid för sterilisering minst 3 minuter vid 134 °C

Innan förnyat idrifttagande
> Vänta tills motorn med kabel är avkylt och helt torrt.

Fukt i motorn med kabel kan leda till en felfunktion! (risk för kortslutning)



57

21. W&H-tillbehör och reservdelar

Använd endast original W&H-tillbehör och reservdelar eller av W&H godkända tillbehör.
Leverantör: W&H partners

04013500
Steriliseringskassetter

07962790
Transportväska

07721800
Universalhylla

04005900
Stativ

06352200
Säkring (250 V - T1,6AH)
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W&H-tillbehör och reservdelar

30281000
Motor EM-19 LC med  
elektriska kontakter

och 1,8 m kabel

06290600
Slangöglor (5 pcs)

04363600
Sprayslangset 2,2 m (6 pcs)

30285000
Fotkontroll S-N2

30264000
Fotkontroll S-NW

04653500
Bygel för fotkontroll

30185000
Motor EM-19 utan  
elektrisk kontakt
och 1,8 m kabel
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22. Service

Återkommande kontroll
Regelbunden service och underhåll av produkten och dess tillbehör bör utföras minst var tredje år såvida den föreskrivna 
lagen ej säger något annat. Genomgången skall utföras av en kvalificerad organisation och skall innehålla följande moment:

Styrenhet
> Visuell kontroll utvändigt
> Mätning av enhetens läckström
> Mätning av patientläckströmmen
> Visuell kontroll invändigt om säkerhetstekniska försämringar misstänks,t.ex. vid mekaniska skador på höljet eller tecken 

på överhettning

Fotkontroll
> Visuell kontroll utvändigt
> Mätning av enhetens läckström
> Mätning av ESD-avledningsförmåga
> Visuell kontroll av ESD-fjäderkontakten på fotkontrollens undersida (elektrostatisk urladdning)
> Funktionsprov med kontroll, om det maximala varvtalet kan uppnås

Den återkommande kontrollen får endast genomföras av en auktoriserad W&H-servicepartner (se sidan 70).
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Service

Reparation och retur
Vid en defekt eller felfunktion, skicka styrenheten, fotkontrollen och motorn med kabel för reparation till en auktoriserad W&H 
servicepartner (se sidan 70).

> Använd originalförpackningen vid retur!
> Snurra inte upp kabeln runt motorn och vik inte motorkabeln! (skaderisk)
> Fotkontroll S-NW: Avlägsna batterierna.
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23. Tekniska data

Omgivningsvillkor
Temperatur vid lagring och transport: -40 °C till +70 °C
Luftfuktighet vid lagring och transport: 8 % till 80 % (relativ), ej kondenserande
Temperatur vid drift: +10 °C till +35 °C
Luftfuktighet vid drift: 15 % till 80 % (relativ), ej kondenserande

Implantmed SI-1023 SI-1015 SI-1010
Nätspänning: 230 V 120 V 100 V
Tillåten spänningsvariation: 220 – 240 V 110 – 130 V 90 – 110 V
Märkström: 0,3 – 0,8 A 0,3 – 1,6 A 0,3 – 1,4 A
Frekvens: 50 – 60 Hz
Nätsäkring (2 pcs) 250 V – T1,6AH
Maximal effektförbrukning: 170 VA
Maximal uteffekt: 80 W
Maximalt vridmoment i motorn: 6,2 Ncm
Varvtalsområde i motorn  i märkspänningsområdet: 200 – 40 000 min-1

Kylmedelgenomströmningsmängd vid 100 %: minst 90 ml/min
Mått i mm (höjd x bredd x djup): 100 x 262 x 291
Vikt i kg: 3,5
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Tekniska data

Fotkontrollen S-N2/S-NW är vattentät enligt IPX8, 1 m dykdjup,
1 timme (vattentät enligt IEC 60529)

Nedsmutsningsgrad:  2
Överspänningskategori: II
Altitud: upp till maximalt 3 000 m över havet

ME-enhet i skyddsklass II (Skyddsledarkontakt används enbart som funktionsjordanslutning!)

Användningsdel av typ B (ej lämplig för intrakardiell användning)

Fotkontrollen S-N2 (REF 30285000) / S-NW (REF 30264000) motsvarar klass AP 
enligt IEC 60601-1 / ANSI/AAMI ES 60601-1 i riskområde M.

Klassificering enligt avsnitt 6 av de allmänna bestämmelserna för medicinska elektriska enheters säkerhet (ME) enligt 
IEC 60601-1 / ANSI/AAMI ES 60601-1

AP
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24. Avfallshantering

Säkerställ att delarna inte är kontaminerade vid avfallshanteringen.

Beakta de lokala och nationella lagarna, direktiven, normerna och bestämmelserna för avfallshantering.
> Elektroniskt avfall
> Tillbehör och reservdelar
> Förpackning





W&H utbildningscertifikat för användaren

Användaren har utbildats i överensstämmelse med lagenliga bestämmelser (operatörsförordningen för medicintekniska produkter, lagen om medicintekniska 
produkter) i ändamålsenlig hantering av medicintekniska produkter. I synnerhet har kapitlen Säkerhetsanvisningar, Idrifttagning, Drift, Hygien och skötsel samt 
Service (regelbundet återkommande kontroller) uppmärksammats i detalj.

Produktnamn Serienummer (SN)

Tillverkare med adress

Försäljare med adress

Användarens namn Födelsedatum och/eller personnummer

Klinik/praktik/avdelning med adress

Användarens underskrift

Underskriften bekräftar att undervisning har skett i ändamålsenlig hantering av den medicintekniska produkten och att innehållet har förståtts.

Instruktörens namn Datum för instruktionen

Instruktörens adress

Instruktörens underskrift





W&H utbildningscertifikat för instruktören





Användaren har utbildats i överensstämmelse med lagenliga bestämmelser (operatörsförordningen för medicintekniska produkter, lagen om medicintekniska 
produkter) i ändamålsenlig hantering av medicintekniska produkter. I synnerhet har kapitlen Säkerhetsanvisningar, Idrifttagning, Drift, Hygien och skötsel samt 
Service (regelbundet återkommande kontroller) uppmärksammats i detalj.

Produktnamn Serienummer (SN)

Tillverkare med adress

Försäljare med adress

Användarens namn Födelsedatum och/eller personnummer

Klinik/praktik/avdelning med adress

Användarens underskrift

Underskriften bekräftar att undervisning har skett i ändamålsenlig hantering av den medicintekniska produkten och att innehållet har förståtts.

Instruktörens namn Datum för instruktionen

Instruktörens adress

Instruktörens underskrift





Ga ra n tiåta g a n d e

24   må na d e r s  g a ra n ti

Den här W&H-produkten är tillverkad med största omsorg av högkvalificerade fackmän. Många tester och kontroller garanterar 
en felfri funktion. Var vänlig beakta att garantianspråk endast är giltiga om alla instruktioner i den bifogade bruksanvisningen 
följts.

W&H ansvarar som tillverkare från och med inköpsdatum för material- eller tillverkningsfel inom en garantiperiod på 
24 månader. Garantin täcker inte tillbehör och förbrukningsmaterial (kylmedelsslangar, stativ, säkring, bygel för fotkontroll, 
slangöglor, nätkabel, steriliseringskassetter).

Vi tar inget ansvar för skador genom osakkunnig användning eller för reparationer som inte godkänts av W&H!

Garantikrav ska – med bifogande av köpunderlaget – lämnas till leverantören eller till en auktoriserad W&H-servicepartner. 
En garantiåtgärd förlänger varken ansvars- eller garantiperioden.
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Auktoriserad W&H-servicepartner

Besök W&H på Internet: http://wh.com
Under rubriken ”Service” hittar du din närmaste, auktoriserade W&H servicepartner. 
Om du inte har tillgång till Internet, kontakta:

W&H NORDIC AB, Linjalvägen 10 E, 18766 Täby
t: +46 84458431, f: +46 84458833, service@whnordic.se, http://www.wh.com/se_nordic/



Tillverkare

Form-Nr. 50873 ASC
Rev. 002 / 31.10.2017

Rätt till ändringar förbehålls

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH 
Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria 

t +43 6274 6236-0,  f +43 6274 6236-55 
office@wh.com  wh.com


