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DENTSPLY  Cavitron JET SPS 

 
Kombinovaný přístroj k odstraňování zubního kamene ultrazvukem 

a pro air polishing. 

 

 
 
NÁVOD K POUŽITÍ: 
 

Výrobní závod DENTSPLY Cavitron splňuje přísné požadavky mezinárodních 
norem ISO 9001, EN 46000 a předpisů UL 2601-1 1, Can/CSA C22.2 Nr. 601.1. 

Přístroj Cavitron JET SPS splňuje potřebné normy pro elektroinstalaci, 
protipožární provoz a mechanickou způsobilost.  

 
Přístroj DENTSPLY Cavitron JET SPS  představuje úplný funkční systém pro 

stomatologickou profylaxi.  Volba mezi odstraňovámím zubního kamene či air 
polishingem je zajištěna automaticky výměnou ultrazvukových koncovek 30K za JET 
trysku air polishingu. 

 
Funkce přístroje vychází z běžného střídavého proudu , který se přeměňuje ve 

vysokofrekvenční proud. Přístroj se skládá ze dvou dílů: koncovky a elektronického 

systému SPS.  Nová technologie systému SPS (systém stálého výkonu „Sustained 

Performance System“) obsahuje dva regulátory, pomocí kterých dochází ke 
stabilizaci frekvence a velikosti kmitu koncovky i při zvýšeném odporu při přiložení na 
zubní kámen. Na pracovní špičku koncovky se přenáší za sekundu 30.000 
mikroskopických kmitů. Současně působí příznivě i akustické efekty  chladící 
tekutiny, čímž dochází ke zvýšení výkonu. Působí neobyčejně kladně pro pacienty a 
usnadňuje odstranění zubního kamene.  

 
 
 
 
 
 
Přístroj je určen pouze ke stomatologickým účelům. 
 
Jakékoliv dostazy k samotnému přístroji či dalšímu příslušenství Cavitronu 

JET SPS adresujte ke svému obchodnímu zástupci firmy DENTSPLY  De Trey. 
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1.1. Použití ultrazvuku 
. Všeobecné použití pro odstranění supra- a subgingiválního zubního kamene 
. Ošetření povlaků při různých parodontálních onemocnění 
. Ošetření zvýšeně citlivých pacentů 
. Endodontické ošetření 
1.2. Použití air polishingu 
. Odstranění zevního zbarvení zubů např. od tabáku, kávy, čaje  či 

chlorhexidinu 
. Profylaxe ortodontických pacientů 
. Příprava povrchu zubů před aplikací adhezív a pečetidel 
 
Kapitola 2: Kontraindikace a varování 
2.1. Kontraindikace 
. Nepoužívat přístroj při zhotovování výplní, při kondenzaci amalgamu v kavitě 
. Pro správný účinek přístroje je nutné používat pouze koncovky DENTSPLY 
. Používat pouze DENTSPLY air polishing prášek 
2.2. Varování 
. Pozor u pacientů s kardiostimulátory. Rukojeť a kabel přístroje veďtě 

minimálně 15 až 23 cm od kardiostimulátoru. Může dojít k poškození vlivem 
elektromagnetické interference. 

. Proud air polishingu nesměrovat na měkké tkáně a do gingiválního sulku. 
Vzniká nebezpečí  emfyzému vlivem možného průniku vodní spreje s práškem do 
měkkých tkání a gingiválního sulku.  

 
Kapitola 3: Bezpečnostní opatření 
3.1. Bezpečnostní opatření pro všechny přístroje 
Ultrazvuk: 
. Přístroj nepokládat na teplé předměty či vystavovat vysokým teplotám. 

Vysoká teplota může poškodit elektronická zařízení. Při umístění přístroje dbát na to, 
aby byla umožněna bezpečná cirkulace vzduchu ze všech stran. 

. Přístroj je přenosný, dbát zvýšené opatrnosti při transportu. 

. Stomatologická praxe musí mít odpovídající rozvod vody (viz kap.9.) 

. Před odchodem z ordinace je nutné uzavřít  přívodní ventil. Doporučujeme 
používat vodní filtr. 

Airpolishing: 
. Používaný vzduch nesmí obsahovat vlhkost, která by se mohla kondenzovat 

ve vedení a způsobit hrudkování air polishing čistícího prášku a vést k ucpávání 
trysky. 

. Čistící prášek pro air polishing je připraven z vody rozpustného 
natriumbikarbonátového prášku. Jiné prášky nejsou pro přístroj přípustné. 

. Po skončení práce je nutné prášek ze zásobníku všechen odstranit, aby 
nedocházelo ke hrudkování a ucpání trysky. 

3.2. Bezpečnostní opatření pro profylaktické odtraňování zubního 
kamene 

. Podobně jako opotřebované zubní kartáčky, tak i koncovky ultrazvuku je 
nutné vyměňit. Koncovka zkrácená jen o 2 mm ztrácí až 50 % účinnost při 
odstraňování zubního kamene. Všeobecně doporučujeme vyměnit koncovky 
jedenkrát do roka. 
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. Při velmi silném opotřebení koncovku ihned vyměnit. 

. Pokud zjistíme změněný tvar špičky koncovky, ihned ji vyměníme. 

. Vyvarujeme se při práci v ústech pacienta přímého kontaktu koncovky se rty, 
čelistmi a jazykem. 

3.3. Bezpečnostní opatření při air polishingu 
. Nastavení na maximum (poloha H) používáme jen při silně držícím 

zabarvení, které se obtížně odstraňuje. Běžně používáme nastavení na střední 
polohu. 

. Omezíme na minimum déle trvající působení na výplňové materiály. 

. Co nejméně působíme na kořenový cement a dentin. 

. Delší působení na kovové plochy může vést ke vzniku matné plochy. 

. U pacientů s neslanou dietou a onemocněním dýchacích orgánů ošetření 
předem konzultujte u odborného lékaře. 

. Pacienti s kontaktními čočkami, musí před ošetřením čočky vyjmout. 
 

Kapitola 4: Kontrola infekce 
4.1. Základní informace 
Součástí balení Cavitron JET SPS je karta s krátkými informacemi o kontrole 

infekce. Náhradní karty obdržíte u svých obchodních zástupců. 
4.2. Obecná doporučení 
. Jako při ostatních stomatologických výkonech používáme zakladní ochranné 

pomůcky (rouška, ochranné brýle nebo štít, gumové rukavice, ochranný oděv). 
. Podobně jako u vysokoběžných násadců vzniká při kombinaci vody a 

ultrazvuku aerosol. Při správném použití přístroje je vznik aerosolu redukován na 
minimum. Pečlivě prostudujte tento návod pro správné použití přístroje. 

. Pro zajištění optimální bezpečnosti při použití přístroje i ochrany pacienta 
dodržujte přiložený návod a přiloženou kartu s krátkými informacemi. 

4.3. Doporučení pro zapojení vody 
. Rozvod vody ve stomatologické praxi musí odpovídat platným předpisům a 

normám (rozvod, chemické složení vody, kontrola infekce ap.). 
 
Kapitola5:  Zapojení 
5.1. Všeobecné informace 
Pokud není přístroj instalován školeným personálem DENTSPLY, prostudujte 

pečlivě následující návod. 
5.2. Požadavky pro zapojení vody 
. Připojení vody k přístroji je přímé, neprobíhá odděleně. 
. Tlak ve vodním vedení musí být mezi 172 až 414 kPa. Pokud je tlak vody 

vyšší použijte regulátor, aby nedošlo k poškození přístroje. 
. Vodovodní přípojka musí obsahovat ruční uzávěr k úplnému uzavření 

přívodu vody. 
. K zabránění vniknutí nežádoucích částic do přístroje opatřete vodovodní 

přípojku vodním filtrem. 
. Před zapojením vodovodní vedení předem důkladně propláchněte. 
 
 
5.3. Požadavky a doporučení pro zapojení vzduchu 
. Připojení vzduchu k přístroji je přímé, neprobíhá odděleně. 
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. Tlak vzduchu v přípojce je mezi 448 až 690 kPa. Při tlaku vyšším než 690 
kPa instalujte tlakový regulátor, aby nedošlo k poškození přístroje. 

. Rozvod vzduchu v ordinaci musí obsahovat uzavírací ruční ventil, pomocí 
kterého lze úplně uzavřít tlak vzduchu ve vedení při opuštění ordinace. 

. Rozvod musí obsahovat čistý a suchý vzduch. Kondenzace vlhkosti ve 
vedení vede k poškození přístroje. Doporučujeme používat kompresor se sušičkou 
vzduchu. 

5.4. Požadavky na elektroinstalaci 
Viz kapitola 11. 
5.5. Vybalení přístroje 
Přístroj vybalte opatrně a překontrolujte zda je přítomné veškeré příslušenství: 
1. DENTSPLY Cavitron JET SPS přístroj s paralelně vedenými kabely pro 

připojení vody, vzduchu a kabel s rukejetí. 
2. Vzduchový filtr. 
3. Samostatný síťový kabel. 
4. Tryska pro air polishing s čistícími pomůckami. 
5. Dvou-polohový nožní spínač. 
6. Koncovky pro ultrazvuk. 
7. Kontrolní bloček pro koncovky. 
8. JetSchield - pomůcka pro redukci aerosolu. 
9. Balíček referenčních materiálů. 
5.6. Síťový kabel a přípojka 
. Před připojením kabelu překontrolujte, zda hlavní síťový vypínač na spodní 

ploše přístroje vlevo je v poloze vypnuto (OFF). 
. Zasuňte kabel do zástrčky na zadní stěně přístroje. 
. Tříkolíkovou zástrčku pevně připojte do zásuvky. 
   (Obr. Hlavní síťový vypínač ON/OFF) 
5.7. Připojení nožního spínače 
. Koncovku nožního spínače pevně zasuňte do příslušné zásuvky na záhybu 

zadní strany přístroje. 
5.8. Připojení vody 
. Volný konec kabelu pro přípoj vody do přístroje připojte na vodní vedení 

stomatologické soupravy nebo do přístroje DENTSPLY DualSelect. 
. Veškeré zdířky a spojky překontrolujte zda jsou bezpečně těsné. 
5.9. Připojení vzduchu 
. Volný konec kabelu pro připojení vzduchu do přístroje připojte na rozvod 

vzduchu stomatologické soupravy nebo do přístroje DENTSPLY DualSelect. 
. Překontrolujte těsnost veškerých spojů. 
 
Kapitola 6: Popis DENTSPLY Cavitron JET SPS přístroje 
6.1. Překontrolování přístroje 
Prohlubně na horní ploše přístroje: Pro pohodlné odložení rukojeti během 

ošetření. Nepoužívat pokud není přístroj v provozu. 
Regulátor intenzity: Pro nastavení intenzity ultrazvuku. Otočením ve směru 

hodinových ručiček se intenzita zvyšuje, otočením proti směru hodinových ručiček se 
intenzita snižuje. 

Kontrolka zapojení: Svítí pokud je přístroj zapojen (ON). 
Síťový vypínač: ON/OFF vypínač se nachází vlevo na spodní ploše přístroje. 
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Regulátor chlazení: Při otáčení knoflíku dochází k většímu průtoku chladící 
tekutiny během provozu přístroje. Otočením ve směru hodinových ručiček se zvyšuje 
proud  chladící tekutiny na špičku koncovky. Otočením proti směru hodinových 
ručiček se proud chladící tekutiny zmenšuje. 

Rychlost proudění tekutiny rukojetí ovlivňuje její teplotu. Při malém průtoku 
vzniká vyšší teplota, větší průtok více ochlazuje. 

Uzávěr zásobníku na prášek: Odnímatelný uzávěr při plnění a vyprazdňování 
zásobníku. Pomocí vestavěného ukazatele sledujeme množství prášku v zásobníku. 

Držák rukojeti: Pro bezpečené odložení rukojeti po skončení ošetření. 
Rukojeť: Slouží k upevnění všech DENTSPLY 30K ultrazvukových koncovek 

umožňující přenos elektrické energie a chladící tekutiny na koncovku. Při zapojení 
JET trysky se automaticky přepne režim na air polishing. 

Power boost: Nožním spínačem lze aktivovat „boost“, vedoucí ke zvýšení 
výkonu. Kontrolní světlo nás informuje o tom, že přístroj pracuje v režimu „boost“, 
nožní spínač je plně sešlápnut. 

6.2. Rukojeť 
Rukojeť slouží k upevnění všech DENTSPLY Cavitron 30K ultrazvukových 

koncovek a JET trysky pro air polishing.  
(Obr.: kabel, rukojeť, okénko pro kontrolu prášku, otvor pro air polishing 

prášek, otvor pro nasazení koncovek) 
6.3. DENTSPLY Cavitron 30K ultrazvukové koncovky 
Všechny DENTSPLY Cavitron 30K ultrazvukové koncovky se snadno 

používají při různých postupech. Bližší informace o jednotlivých koncovkách najdete 
v přiložené publikaci. Koncovky musí těsně přiléhat k rukojeti, aby nevznikaly 
vzduchové bubliny. Při výměně netěsnícího či poškozeného O-kroužku, koncovku 
smočíme do vody a lehce krouživým pohybem kroužek vyměníme. Nepřepínat. 

Obr.:  
Špička koncovky: Tvarem a velikostí odpovídá příslušnému místu pro 

ošetření. Chladící tekutina míří na špičku koncovky. 
O-kroužek: Zajistí těsnost koncovky v rukojeti. 
Spojovací článek: Spojuje a zajišťuje přenos mechanických kmitů z lamel na 

špičku koncovky. 
Magnetostrikční lamely: Umožňují přeměnu elektrické energie na mechanické 

kmity, které aktivují špičku koncovky. 
Držátko: 
Identifikační kód: uvádí výrobce, datum, frekvenci a typ koncovky (např.: 

DENTSPLY 9608 30K FSI-SLI-10S). 
6.4. DENTSPLY Cavitron JET-Air polishing tryska 
Při zasunutí trysky do rukojeti se režim přístroje automaticky přepne. 
Obr.:  
Špička trysky: Kanyla v trubičce umožní vedení a smíchání vzduchu, vody a 

prášku. 
Trubička pro přívod čistícího prášku: Přivádí směs vzduchu a prášku na špičku 

koncovky. 
Tepelné tělísko: Umožňuje ohřátí chladící tekutiny pro zvýšení komfortu 

pacienta. 
O-kroužek: Zajistí vodotěsné spojení trysky s rukojetí. Při výměně O-kroužku 

opláchněte vodou. 
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 Při nasazování JET trysky do rukojeti zatlačte a pevně dosaďte. 
 
6.5. Popis nožního spínače 
Nožní spínač pracuje ve dvou polohách, čímž dochází ke změně energie a 

množství chladící tekutiny na špičce koncovky. 
6.6. Praktické provedení odstraňování zubního kamene 
Nožní spínač v klidové poloze: Není aktivován ultrazvuk ani chlazení. 
Nožní spínač v první poloze: Ultrazvuk i chlazení je aktivováno. 
Nožní spínač ve druhé poloze (úplné sešlápnutí): Aktivován „boost“ režim. 
6.7. Praktické provedení air polishingu 
Nožní spínač v klidové poloze: Na špičku trysky proudí přebytečný vzduch. 
Nožní spínač v první poloze: Aktivováno chlazení. 
Nožní spínač ve druhé poloze (úplné sešlápnutí): Aktivován air polishing. 
 
Kapitola 7: Příslušenství 

7.1. Seznam příslušenství 
1. Síťový kabel. 
2. DENTSPLY Cavitron ultrazvuková koncovka. 
3. DENTSPLY Cavitron JET tryska. 
4. Dvoupolohový nožní spínač. 
5. DualSelect- výplachový systém. 
6. JetSchield- pomůcka k redukci aerosolu. 
 
Kapitola 8: Odkazy a poučení 
8.1. Poloha pacienta 
. Pro optimální přístup v horní i dolní čelisti je výhodné pracovat u ležícího 

pacienta, obdobně jako u ostatních stomatologických výkonů. Umožní komfort pro 
pacienta a ideální přístup pro lékaře. 

. Podle potřeby pootočí pacient hlavu vlevo či vpravo. V závislosti na 
ošetřovaném zubním kvadrantu polohujeme bradu pacienta do horní či dolní polohy. 
Chladící tekutinu odsáváme odsliňovačem či výkonnou savkou. 

8.2. Provedení odstraňování zubního kamene ultrazvukem 
Odkaz: Na začátku každého pracovního dne uskutečníme všechny nutné 

všeobecné úkony, které jsou shrnuty na informační kartě kontroly infekce  připojené 
k balení přístroje. 

. Hrany přístroje jsou schválně zaobleny, aby se co nejvíce snížilo riziko 
poranění. Při zavádění koncovky do úst pacienta musíme chránit rty, čelisti a jazyk 
před přímým a dlouhým kontaktem po aktivaci. 

. Prázdou rukojeť bez koncovek odkládáme na patřičné místo do držáku, 
nožním spinačem vyfoukneme chladící tekutinu. 

. Při výměně O-kroužku zvlhčíme koncovku a rukojeť. Kroutivým pohybem 
lehkým tlakem dosadíme. Nepřepínat. 

. Regulátor intenzity nastavíme na nižží hodnotu a připravíme potřebnou 
koncovku. 

.  Rukojeť přidržíme nad umyvadlem a nožním spínačem aktivujeme. Tím 
profoukneme a propláchneme koncovku, přezkoušíme teplotu spreje, správnost 
množství chladící tekutiny. Podle potřeby nastavíme množství chladící tekutiny. Čím 
více tekutiny, tím chladnější. 
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. Všeobecně je nutné při odstraňování supra- i subgingiválního zubního 
kamene pracovat s citem bez většího tlaku. Pohybem aktivované čpičky koncovky 
společně s akustickým efektem a chladící tekutinou snadno odstraníme i pevně lpící 
usazeniny zubního kamene.  

. Kvalitu koncovek překontrolujte pomocí přiloženého kontrolního bločku. 

. Během práce neustále odsáváme sliny a chladící tekutinu odsliňovačem 
nebo výkonnou savkou. 

8.3. Komfort pro pacienta 
Příčiny citlivosti ošetření: 
1. Nesprávná poloha špičky. Nemířit špišku přímo na povrch kořene. 
2. Špatný pohyb špičky na povrchu zubu. Nepůsobit neustále na jedno místo 

dlouhou dobu. Pohybovat koncovkou. 
3. Netlačit. Snížit co nejvíce tlak prstů na koncovku,  na nekrytý dentin 

nepůsobit pod tlakem. 
4. Při zjištěné citlivosti snížit intezitu, nebo přejít na sousední zub a potom se 

vrátit znovu na citlivý zub. 
8.4. Zásobník prášku pro air polishing 
. Používat pouze DENTSPLY Cavitron Prophy-Jet čistící prášek. Nežádoucí 

nečistoty či jiné prostředky nezajistí dostatečnou účinnost a mohou přístroj poškodit. 

Sáčky s čistícím práškem ukládáme na suchém místě při teplotě do 35 C. 
. Pro plnění zásobníku a vyprazdňování je přístroj doplněn o speciální 

nádržku. Otvor ve víku nádržky umožní jednoduché naplnění zásobníku.  Druhé víko 
bez otvoru slouží k uchovávání prášku. 

Plnění a doplňování zásobníku: 
. Přístroj vypneme (OFF). 
. Odšroubujeme uzávěr zásobníku. 
. Prášek v sáčku nejdříve protřepeme, abychom snížili množství hrudek. 

Pomocí nádržky nasypeme prášek do zásobníku po okraj centrální trubičky.  
. Zásobník uzavřeme uzávěrem. 
. Přístroj zapneme (ON). 
Odkaz: Používat pouze DENTSPLY Cavitron Prophy-Jet čistící prášek. Prášek 

uchovávat na suchém místě při teplotě do 35 C. 
Regulace množství prášku: 
. Množství prášku lze nastavit do polohy H (12 hodin), M (9 hodin) a L (6 

hodin). 
. Při odstraňování starého zbarvení zubů nastavte regulátor do polohy „H“. 
. Při odstraňování měkkých povlaků nastavíme regulátor do polohy „L“. 
. Lze nastavit též v libovolné poloze mezi „H“ a „L“. 
. Okénkem pro kontrolu prášku sledujeme množství čistícího prášku během 

provozu. Air polishing nefunguje pokud došel prášek nebo se ucpala JET tryska. 
8.5. Provedení air polishingu 
Odkaz: Na začátku každého dne nebo mezi jednotlivými pacienty 

postupujeme podle přiložené karty kontroly infekce, která je k přístroji přiložena.  
. Po zapojení přístroje vychází z rukojeti neustále přebytečný vzduch. Před 

použitím rukojeť profoukneme, překontrolujeme JET trysku, abychom nezanesli při 
jejím zasunutí do rukojeti nečistoty.  

. Množství čistícího prášku se reguluje množstvím vzduchu, který přichází do 
zásobníku. Nastavíme podle potřeby. 
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. Správný úhel ošetření je 45 . 

. Hlavu pacienta nastavíme tak, abychom mohli pracovat pod přímým 
pohledem. 

. Rty chráníme rouškou 5 x 5 cm. 

. Vodou smočenou gázou chráníme jazyk. Omezíme tím také nepříjemné 
chutě. 

. Palcem a ukazovákem si přidržujeme rty pacienta, zajistíme si řádný přehled. 

. Technika s použitím pomůcky JetSchield je popsána v kapitole 8.6. 

. Sešlápnutím nožního spínače do první polohy je aktivována sprej. Směs 
vzduchu, vody a prášku se aktivuje úplným sešlápnutím nožního spínače.  

. Proud nesměrujeme nikdy přímo na měkké tkáně. 

. Dlouhodobé působení na leštěný povrch kovů může vyvolat jejich zmatnění. 

. Příliš mnoho vody může pacienta dráždit . 

. Po skončení ošetření očistíme JET trysku čistící jehlou a dáme sterilizovat. 
8.6. Provedení air polishingu s pomůckou JetShield 
Přípravek pro redukci aerosolu při air polishingu. 
Vlastní pomůcka JetSchiled je určena pro jednorázové použití, ostatní 

komponenty a součásti lze používat opakovaně. 
Obr.. 
A: Odsávací hadice. 
B: Pomůcka JetSchield. 
C, F: Spojky. 
D: Úchytka pro rukojeť. 
E: Úchytka pro odsávací hadici. 
Upozornění: 
JetSchield je určen pro jednorázové použití. Chemická či tepelná sterilizace 

vedou k poškození a snížení výkonu. 
Ostatní komponenty lze dezinfikovat  vhodnými prostředky, vyčistit od 

biologických zbytků, znovu vydezinfikovat a čisté nechat osušit proudem vzduchu. 
Postup: 
1. Vybalit všechny potřebné komponenty. 
2. Podle obrázku 2 zasunout JetSchield kalíšek na JET trysku. 
3. JetSchield propojit na odsávací hadici. 
4. Druhý konec napojit na odsávací zařízení. 
5. Odsávací kabel připevnit pomocí úchytek ke kabelu a volně uložit mezi 

pacientem a ošetřujícím. 
6. Druhou úchytku připevnit na rukojeť  v blízkosti spoje s kabelem a přichytit k 

ní též volnou hadici . 
Obr.2:  1. Zasunutí JET trysky . 
            2. Těsné dosazení. 
            3. Špatné nasazení. 
7. Přezkoušejte těsnost nasazení  JetSchield pomůcky. Zapněte odsávání. 
8. Provedeme air polishing s přiložením trychtýře na povrch zubu. Při unikání 

spreje znovu nastavíme polohu trychtýře. Úhel nastavíme otočením trysky uvnitř 
trychtýře. Po použití pomůcku JetSchield odstraníme a znehodnotíme. Ostatní 
komponenty po dezinfekci použijeme znovu. 

8.7. Správný úhel při air polishingu bez pomůcky JetSchield 
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. Doporučený úhel pro ošetření frontálních zubů je 60, přičemž špička míří na 
střední třetinu zubní plochy. 

. Doporučený úhel na okluzní plochy je 90. 

. Doporučený nastavený úhel pro bukální a linguální plochy zadních zubů je 
80o, přičemž špička míří lehce distálně. 

 
Kapitola 9: Péče o přístroj 
9.1. Každodenní ošetření, zahájení činnosti, mezi pacienty, ukončení 

činnosti 
Postup na začátku pracovního dne: 
1. Otevřeme manuální ventil vodní přípojky stomatologické praxe. 
2. U vypnutého přístroje překontrolujeme, zda je zásobník prášku prázdný. Na 

15 sekund pustíme přístroj naprázdno (ON). Osušíme veškerá vedení. Přístroj 
vypneme (OFF). 

3. Protřepeme čistící prášek v přiložené nádržce. 
4. Prášek nasypeme do zásobníku po horní okraj centrální trubičky. 
5. Přístroj zapneme (ON) a rukojeť propláchneme nad umyvadlem. Vodu 

aktivujeme sešlápnutím nožního spínače. Minimálně 2 minuty. 
6. Sterilní ultrazvukovou koncovku či JET trysku zasuneme do rukojeti. 

Nastavíme množství prášku a vody. 
Mezi pacienty: 
1. Ultrazvukovou koncovku či JET trysku sundáme, očistíme a sterilizujeme. 
2. Regulátor vody nastavíme na maximum , přístroj aktivujeme a minimálně 30 

sekund propláchneme. 
3. Přístroj vypneme (OFF). 
4. Obal přístroje, kabely, spojky, nožní spínač otřeme plošnou dezinfekcí. 

Vhodný dezinfekční prostředek naneseme na ubrousek a celý přístroj otřeme. 
Použitý ubrousek vyhodíme. Dezinfekci dáme vždy na nový ubrousek. Dezinfekční 
prostředek vysušíme proudem vzduchu. 

5. Dbáme vždy na dostatečnou zásobu vody pro dalšího pacienta. 
Opatření na konci pracovní doby: 
1. Přístroj vypneme (OFF). 
2. Ultrazvukovou koncovku či JET trysku sundáme, vyčistíme a sterilizujeme. 
3. Odšroubujeme uzávěr zásobníku prášku. 
4. Zásobník vyjmeme a prášek přesypeme do nádržky, uzavřeme víkem. 
5. Po dobu 15 sekund krátce aktivujeme přístroj aby se zásobník zcela 

vyprázdnil. Zbytky prášku odsajeme . 
6. Našroubujeme zpět uzávěr zásobníku. 
7. Obal přístroje, kabely, spojky, nožní spínač otřeme plošnou dezinfekcí. 

Vhodný dezinfekční prostředek naneseme na ubrousek a celý přístroj otřeme. 
Použitý ubrousek vyhodíme. Dezinfekci dáme vždy na nový ubrousek. Dezinfekční 
prostředek vysušíme proudem vzduchu.  

Odkaz: Používejte dezinfekci s vodním nosičem. Dezinfekční prostředky na 
bázi alkoholu mohou způsobit zevní zabarvení umělohmotných dílů přístroje. 

Pokud je k přístroji připojen DualSelect výplachový systém, postupujte podle 
návodu pro tento výplachový systém. 
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Pokud dochází ke zvíření čistícího prášku při klidové poloze nožního spínače, 
je způsobeno netěsností. Přístroj vypněte (OFF), odstraňte uzávěr zásobníku, 
překontrolujte O-kroužek a závit, uzávěr znovu nasaďte. Přístroj zapněte (ON). 

9.2. Pravidelné ošetření 
. Každých 90 dní je nutné překontrolovat filtr. 
. Přístroj vypněte (OFF). 
. Zásobník prášku vyjměte. 
. Uvolněte filtr z držáku a odpojte kabel. 
. Podle obrázku rozeberte filtr. 
(  Obr.: filtr, gumová zátka, O-kroužek) 
. Přezkoušejte filtr a podle potřeby vyměňte. 
. Filtr znovu sestavte, připojte kabel a usaďte opět do držáku. 
. Přezkoušejte nový filtr. 
. Zásobník prášku znovu zasuňte na původní místo. 
. Přístroj zapojte (ON). 
Obr.: (průzor, ukazatel, uzávěr, tlakový ventil, tlaková redukce, zásobník, 

přívod vzduchu, tryska, vedení směsi vzduchu a prášku). 
 
Kapitola 10: Hledání závad 
Opravy přístroje DENTSPLY Cavitron JET provádí specialisované pracoviště. 

Kontaktujte vždy svého obchodního zástupce. Obecně přezkoušejte veškerá vedení 
a spojky k přístroji. Jejich špatný uzávěr vede nejčastěji k problémům. Přezkoušejte 
vypínače a tlačítka přístroje. 

10.1. Hledání závad 
Přístroj nefunguje: 
(Kontrolka nesvítí) 
1. Přezkoušejte, zda je hlavní vypínač v poloze zapnuto (ON) a síťový kabel  

je úplně zastrčen do zástrčky na zadní straně přístroje. 
2. Přezkoušejte připojení kabelu do elektrické sítě. 
(Kontrolka svítí) 
1. Přezkoušejte připojení nožního spínače na zadní straně přístroje. 
Přístroj funguje: 
(Chladící tekutina nejde na špičku koncovky) 
1. Přezkoušejte, zda je správně nastaven regulátor. 
2. Přesvěčte se,  zda není uzavřen hlavní přívod vody. 
3. Při použití výplachového systému DualSelect překontrolujte náplň lahví, 

ověřte si otevření ventilů. 
JET tryska se opakovaně ucpává: 
1. Prášek je vlhký, hrudkovatí. Prášek vyměňte. 
2. Znečištěný filtr. Filtr vyčistěte nebo vyměňte. 
Malá nebo žádná účinnost: 
1. Malý obsah prášku nebo prázdný zásobník. Doplňte. 
2. Ucpaná JET tryska. Trysku přiloženými prostředky vyčistěte. 
3. Volný uzávěr. Překontrolovat těsnost uzávěru a přístroj znovu zapnout 

(ON). 
 
Trvalé zvýření prášku: 
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Uzávěr zásobníku není dostatečně těsný. Přístroj vypněte (OFF). Odstraňte 
O-kroužek, očistěte uzávěr od nečistot. Dbejte na to, aby nebyly přítomny zbytky 
plastické hmoty uzávěru na těsnících místech. O-kroužek otřete a znovu nasaďte. 
Uzávěr sešroubujte a přístroj znovu zapněte (ON). 

10.2. Technická pomoc a  opavy 
Pro technickou pomoc a opravy vždy žádejte svého obchodního zástupce 

DENTSPLY De Trey. 
 
Kapitola 11: Technická data 
 
Caviotron JET - SPS kombinovaný přístroj:  200 / 230 V 
 
Elektrické napětí:      200V Gen 120 D 
                                  230V Gen 120U 
Proud                        0,5 / 0,4 A při 200V/230V 
Frekvence                 50 / 60 Hz 
Tlak vody                   172 - 414 kPa 
Tlak vzduchu             448 - 690 kPa 
Průtok                        min. méně než 15 ml / min 
                                  max. více jak 55 ml / min 
Váha                          5,4 kg 
Rozměry:                   výška                                  10,2 cm 
                                  šířka                                    18,7 cm 
                                  hloubka                               24,1 cm 
                                  kabel rukojeti                         2,0 m 
                                  kabel nožního spínače          2,4m 
                                  síťový kabel                           2,1 m 
                                  kabel pro přívod vody            2,4 m 
                                  kabel pro přívod vzduchu      2,5 m 
 
Kapitola 12: Klasifikace 
Elektroinstalace :   I třída, typ B 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


