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DENTSPLY  Cavitron Select 

 
Přístroj k odstraňování zubního kamene ultrazvukem 

Přístroj k odstraňování zubního kamene  ultrazvukem s čerpadlem a 

nádržkou na chladící tekutinu. 

 

 

 
 
ÚVOD 
 
 

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 Select splňuje potřebné normy pro elektroinstalaci, protipo-
žární provoz a mechanickou způsobilost.  

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

vysokofrekvenční proud. Přístroj se skládá ze dvou dílů: koncovky a elektronického 
systému. Systém 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 25.000 mikroskopic-
kých kmitů. Současně působí příznivě i akustické efekty  chladící tekutiny, čímž do-
chází ke zvýšení výkonu. Působí neobyčejně příjemně pro pacienta a usnadňuje od-
stranění i větších nánosů zubního kamene.  

 

Nádržka na vodu a čerpadlo, tvoří přídavné zařízení na chladící tekutinu, které 
může být adaptováno na základní přístroj. Před jeho adaptováním nejdřív odpojte 
všechny kabely ze zadní stěny přístroje a pak je opět zapojte do zadní stěny čerpa-
dla. Ultrazvuk, elektrický proud aj. jsou přiváděny spojkami mezi zadní stěnou unitu a 
přední stěnou čerpadla. Nádržka má objem 500 ml. Chladící tekutina z nádržky je 
poháněna ze zásobní lahve stlačeným vzduchem, tlakem o velikosti 103-131 kPa. 
ON/OFF chlazení je kontrolováno vnitřním ventilem. Chladící tekutina je vedena 
z čerpadla rovnou do rukojeti, samotným přístrojem při použití tohoto chladícího pří-
slušenství již žádná tekutina neprochází. Je-li průtok tekutiny nastaven na maximum, 
je jeho velikost větší než 40 ccm/min. 

 
Jakékoliv dotazy k samotnému přístroji či dalšímu příslušenství Cavitron Se-

lect adresujte ke svému obchodnímu zástupci firmy DENTSPLY  DeTrey. 
 
Přístroj je určen pouze ke stomatologickým účelům. 
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Kapitola 1: Indikace použití 

. Všeobecné použití pro odstranění supra- a subgingiválního zubního kamene 

. Ošetření povlaků při různých parodontálních onemocnění 

. Endodontická ošetření 
 

Kapitola 2: Kontraindikace a varování 

2.1.  Kontraindikace 

. Nepoužívejte přístroj při zhotovování výplní, při kondenzaci amalgamu v kavi-
tě. 

2.2.  Varování 

. Přesto, že dosud nejsou firmě DENTSPLY známy žádné interference tohoto 
přístroje s kardiostimulátorem, buďte při ošetřování těchto pacientů zvýšeně opatrní. 
Rukojeť a kabel přístroje veďte minimálně 15 až 23 cm od kardiostimulátoru.  

 

Kapitola 3: Bezpečnostní opatření 

3.1.  Bezpečnostní opatření pro všechny přístroje 

. Přístroj nepokládejte na teplé předměty a nevystavujte je vysokým teplotám. 
Vysoká teplota může poškodit elektronická zařízení. Při umístění přístroje dbejte na 
to, aby byla umožněna bezpečná cirkulace vzduchu ze všech stran. 

. Opotřebované, ohnuté nebo jinak poškozené koncovky ihned vyměňte, jejich 
dalším používáním může dojít k jejich zlomení.        

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

. Přístroj je přenosný, dbejte zvýšené opatrnosti při transportu. 

. Dodržujte doporučení k údržbě uvedená v kapitole 10. 

. Před odchodem z ordinace  uzavřete  přívodní ventil. 

. Pro přívod el. proudu používejte pouze originální Dentsply napájecí zdroj. 

3.2.  Bezpečnostní opatření pro práci s přístrojem na odstraňování zub-
ního kamene 

. Podobně jako opotřebované zubní kartáčky, tak i koncovky ultrazvuku je nut-
né měnit. Koncovka zkrácená jen o 2 mm ztrácí až 50 % účinnost při odstraňování 
zubního kamene. Všeobecně doporučujeme vyměnit koncovky při jejich zkrácení o 
2mm, jen tak zajištěn optimální výkon a předcházíme tak zlomení koncovky. 

. Pokud zjistíte změněný tvar špičky koncovky, ihned ji vyměňte. 
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3.3.  Bezpečnostní opatření pro použití chladícího zařízení (nádržka a 
čerpadlo) 

. Přístroj nepokládejte na teplé předměty a nevystavujte je vysokým teplotám. 
Vysoká teplota může poškodit elektronická zařízení. Při umístění přístroje dbejte na 
to, aby byla umožněna bezpečná cirkulace vzduchu ze všech stran. 

. Přístroj je přenosný, dbejte zvýšené opatrnosti při transportu. 

. Dodržujte doporučení k údržbě uvedená v kapitole 10. 
 

Kapitola 4: Hygienická doporučení 

4.1.  Obecná doporučení 

. Jako při ostatních stomatologických výkonech používáme základní ochranné 
pomůcky (rouška, ochranné brýle nebo štít, gumové rukavice, ochranný oděv). 

. Podobně jako u vysokootáčkových násadců vzniká při kombinaci vody a ul-
trazvuku aerosol. Při správném použití přístroje je vznik aerosolu redukován na mi-
nimum. Pečlivě prostudujte tento návod pro správné použití přístroje. 

. Pro zajištění optimální bezpečnosti při použití přístroje i ochrany pacienta 
dodržujte doporučení uvedená v kapitole 11-Hygienická doporučení. 

4.2.  Doporučení pro zapojení vody 

. Rozvod vody, její  chemické a mikrobiální složení(pravidelně kontrolované)  
musí odpovídat platným předpisům a normám. 

 

Kapitola5: Instrukce k zapojení Cavitron Select  

5.1.  Všeobecné informace 

Pokud není přístroj instalován školeným personálem DENTSPLY, prostudujte 
pečlivě následující návod. 

5.2.  Požadavky na zapojení vody 

. Připojení vody k přístroji je přímé, neprobíhá odděleně. 

. Tlak ve vodním vedení musí být mezi 138 až 414 kPa. Pokud je tlak vody 
vyšší použijte regulátor, aby nedošlo k poškození přístroje. 

. Vodovodní přípojka musí obsahovat snadno přístupný ruční uzávěr k úplné-
mu uzavření přívodu vody. 

. K zabránění vniknutí nežádoucích částic do přístroje opatřete vodovodní pří-
pojku vodním filtrem. 

. Před zapojením vodovodní vedení  důkladně propláchněte. 

5.3.  Požadavky na elektroinstalaci 

Viz kapitola 13. 

5.4.  Vybalení přístroje 

Přístroj vybalte opatrně a překontrolujte zda je přítomné veškeré příslušenství: 
1. Přístroj na odstraňování zubního kamene 
2. Samostatný síťový kabel 
3. Odnímatelná rukojeť s přívodním kabelem 
4. Nožní spínač 
5. Hadice, filtr 
6. Náhradní filtr(#90158) 
7. Napájecí zdroj 
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8.  Balíček referenčních materiálů.  

5.5.  Síťový kabel a připojení 

. Před připojením kabelu překontrolujte, zda hlavní síťový vypínač  je v poloze   
vypnuto (OFF). 

. Zapojte kabel do zástrčky na napájecím zdroji. 

. Zapojte kolíkovou zásuvku do zástrčky el.sítě. 
Obr. 
 
 
 

5.6.  Připojení nožního spínače 

. Koncovku nožního spínače pevně zasuňte do příslušné zásuvky na zadní 
strany přístroje. 

Obr. 
 
 
 

5.7.  Připojení vody 

. Zasuňte co nejhlouběji modrou hadici do oranžové zástrčky na zadní stěně 
přístroje 

. Volný konec hadice  připojte na přívod vody 

. Veškeré zdířky a spojky překontrolujte zda jsou bezpečně těsné. 

.Před odpojením přívod. hadice, nejprve uzavřete přívod vody, stiskněte oran-
žový kroužek na koncovce a pak ji opatrně  vytáhněte. 

5.8.  Připojení koncovky 

. Zasuňte koncovku kabelu do zástrčky na zadní stěně přístroje. 
 
 
 
 
. Za vyvíjení malého tlaku otáčejte koncovkou, až se dostane na své místo. 
. Chcete-li koncovku vyjmout, zatlačte na  ni směrem do zástrčky 
. Nastavte kontrolu průtoku na střední hodnoty. 
 

Kapitola 6: Instrukce k  zapojení Cavitron Select s čerpadlem a nádržkou 
na chladící tekutinu. 

6.1.  Všeobecné informace 

Pokud není přístroj a k němu přídatné zařízení na chladící tekutinu instalován 
školeným personálem DENTSPLY, prostudujte pečlivě následující návod. 

6.2.  Požadavky na elektroinstalaci 

Viz kapitola 13. 

6.3.  Vybalení přístroje 

Přístroj vybalte opatrně a překontrolujte zda je přítomné veškeré příslušenství: 
1. Přístroj na odstraňování zubního kamene 
2. Nádržka a čerpadlo na chladící tekutinu 
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3. Samostatný síťový kabel 
4. Odnímatelná rukojeť s přívodním kabelem 
5. Nožní spínač 
6. Láhev do nádržky 
7. Hadice,filtr 
8. Náhradní filtr(#90158) 
9. Napájecí zdroj 

10. Balíček referenčních materiálů 

6.4. Sestavení zařízení 

Zasuňte láhev do nádržky a otočte s ní ve směru hodinových ručiček až nado-
raz. 

 
 

Připojte chladící zařízení k přístroji. Obr.             (nejprve spojte zadní stěnu 
přístroje s přední stěnou čerpadla, pak zatlačte na horní stěnu přístroje,až uslyšíte 
cvaknutí). 

 
 

 
Chcete-li systém rozpojit, zvedněte nejprve přední část přístroje nahoru, pak 

jej oddělte od čerpadla. 
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Obr. 
 
 
  

6.5.  Síťový kabel a připojení 

. Před připojením kabelu překontrolujte, zda hlavní síťový vypínač  je v poloze 
vypnuto (OFF). 

. Zapojte kabel do zástrčky na napájecím zdroji. 
Obr. 
 
 
. Zapojte kolíkovou zásuvku do zástrčky el.sítě. 
 

6.6.  Připojení nožního spínače 

Koncovku nožního spínače pevně zasuňte do příslušné zásuvky na zadní stě-
ně přístroje. 

 
 
 
 
 
 

6.7.  Připojení koncovky 

. Zasuňte koncovku kabelu do zástrčky na zadní stěně přístroje. 

. Za vyvíjení malého tlaku otáčejte koncovkou, až se dostane na své místo. 

. Chcete-li koncovku vyjmout, zatlačte na  ni směrem do zástrčky. 
 
 

 
 
 
. Nastavte kontrolu průtoku na střední hodnoty. 
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Kapitola 7 : Popis přístroje    

7.1.  Překontrolování přístroje Cavitron Select  

Obr. 
 
 

Prohlubeň na horní ploše přístroje: Pro pohodlné odložení rukojeti během ošetření. 
Nepoužívat pokud není přístroj v provozu. 
Regulátor intenzity,ON/OFF vypínač: Pro nastavení intenzity ultrazvuku. Otočením 
ve směru hodinových ručiček se intenzita zvyšuje, otočením proti směru hodinových 
ručiček se intenzita snižuje.V krajních polohách regulátoru se  přístroj zapíná a vypí-
ná. 
Kontrolka zapojení: Svítí pokud je přístroj zapojen (ON). 

7.2.  Překontrolování přístroje Cavitron Select s čerpadlem a nádržkou 
na chladící tekutinu. 

Obr. 
 
 

Prohlubeň na horní ploše přístroje: Pro pohodlné odložení rukojeti během ošetření. 
Nepoužívat pokud není přístroj v provozu. 
Regulátor intenzity,ON/OFF vypínač: Pro nastavení intenzity ultrazvuku. Otočením 
ve směru hodinových ručiček se intenzita zvyšuje, otočením proti směru hodinových 
ručiček se intenzita snižuje.V krajních polohách regulátoru se  přístroj zapíná a vypí-
ná. 
Kontrolka zapojení: Svítí pokud je přístroj zapojen(ON) 
Čerpadlo: Přivádí se z něj chladící tekutina na špičku koncovky.  
Nálevka: Slouží k doplnění chladící tekutiny do láhve 

7.3.  Rukojeť 

Rukojeť slouží k upevnění všech  Cavitron 25K ultrazvukových koncovek, na 
které jsou převáděny ultrazvukové kmity a chladící tekutina. 

Obr. 
 
 

7.4. Ultrazvukové koncovky 

Všechny Cavitron 25K 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 vý-
měně 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 ošetře-

ní. 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. 
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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 25K FSI-SLI-10S). 

7.5.  Nožní spínač 

Nožní spínač pracuje v jedné poloze, jeho stlačením dojde k aktivaci ultrazvu-
ku a zároveň k proudění chladící tekutiny na špičku koncovky. 

Obr. 
 
 
Nožní spínač v klidové poloze: Není aktivován ultrazvuk ani chlazení. 
Nožní spínač v aktivní poloze(sešlápnutí): Ultrazvuk i chlazení je aktivováno. 

 

Kapitola 8: Příslušenství 

1.  Síťový kabel. 
2.  Napájecí zdroj 
3.  Ultrazvukové koncovky 
4.  Nožní spínač 
5.  DualSelect- výplachový systém. 
6.  Nádržka s lahví 
7.  Čerpadlo 
 

Kapitola 9: Postup při práci 

9.1. Poloha pacienta 

. Pro optimální přístup v horní i dolní čelisti  pracujte u ležícího pacienta, ob-
dobně jako u ostatních stomatologických výkonů. Umožní komfort pro pacienta a 
ideální přístup pro lékaře. 

Obr. 
 
 
. Podle potřeby pootočí pacient hlavu vlevo či vpravo. V závislosti na ošetřo-

vaném zubním kvadrantu polohujte bradu pacienta do horní či dolní polohy. Chladící 
tekutinu odsávejte odsliňovačem či výkonnou savkou. 

9.2. Provedení odstraňování zubního kamene ultrazvukem 

Odkaz: Na začátku každého pracovního dne proveďte všechny nutné všeo-
becné úkony, které jsou shrnuty na informační kartě kontroly infekce  připojené k ba-
lení přístroje. 

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

. Prázdnou rukojeť bez koncovek držte ve vodorovné poloze(směrem nahoru),  
pomocí nožního spínače odstraňte chladící tekutinu. 

. Při výměně O-kroužku navlhčete koncovku a rukojeť. Kroutivým pohybem 
lehkým tlakem dosaďte. Nepřepínat. 
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.  Rukojeť přidržte nad umyvadlem a nožním spínačem aktivujte. Tím  pro-
pláchnete koncovku, přezkoušíte teplotu spreje a množství chladící tekutiny. Podle 
potřeby nastavte množství chladící tekutiny. Čím větší výkon, tím více tekutiny. 

. Všeobecně je nutné při odstraňování supra- i subgingiválního zubního ka-
mene pracovat s citem bez většího tlaku. Pohybem aktivované špičky koncovky spo-
lečně s akustickým efektem a chladící tekutinou snadno odstraníte i pevně lpící usa-
zeniny zubního kamene.  

. Kvalitu koncovek pravidelně překontrolujte pomocí přiloženého kontrolního 
bločku. 

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

. Regulátor intenzity nastavte na nejnižší hodnotu a připravte potřebnou kon-
covku. 

 

9.3. Komfort pro pacienta 

Příčiny citlivosti při ošetření: 
1. Nesprávná poloha špičky. Nemiřte špičku přímo na povrch kořene. 
2. Špatný pohyb špičky na povrchu zubu. Nepůsobte neustále na jedno místo 

dlouhou dobu. Pohybujte koncovkou. 
3. Netlačte. Snižte co nejvíce tlak prstů na koncovku,  na nekrytý dentin nepů-

sobte pod tlakem. 
4. Při zjištěné citlivosti snižte intenzitu, nebo přejděte na sousední zub a po-

tom se vraťte znovu na citlivý zub. 
 

Kapitola 10: Péče o přístroj 

10.1. Každodenní ošetření, zahájení činnosti, mezi pacienty, ukončení 
činnosti 

Postup na začátku pracovního dne: 

(Cavitron Select) 
1. Otevřete manuální ventil vodní přípojky stomatologické praxe. 
2. Hlavní vypínač nastavte do polohy zapnuto(ON). Zkontrolujte, zda svítí kon-
trolka. 
3. Regulátor intenzity nastavte na maximum. 
4. Regulátor chlazení na rukojeti nastavte na maximum. 
5. Rukojeť (bez koncovky) držte nad umyvadlem, aktivujte nožní spínač a mi-
nimálně dvě minuty takto proplachujte vodou. 
6. Sterilní ultrazvukovou koncovku nasaďte do rukojeti a nastavte intenzitu 
chlazení. 
(Cavitron Select  s čerpadlem a nádržkou na chladící tekutinu) 
1. Naplňte láhev v nádržce obyčejnou nebo destilovanou vodou. 
2. Zapojte láhev do čerpadla. 
3. Spojte chladící zařízení s přístrojem.(viz. Kapitola 6) 
4. Otevřete manuální ventil vodní přípojky stomatologické praxe. 
5. Hlavní vypínač nastavte do polohy zapnuto(ON). Zkontrolujte, zda svítí kon    
trolka. 
6. Regulátor intenzity nastavte na maximum. 
7. Regulátor chlazení na rukojeti nastavte na maximum. 



DENTSPLY  DeTrey                                                                                                   Preventive Care 
DENTSPLY  Cavitron                                                                                  Professional tooth cleaning 

strana 11 

8. Rukojeť (bez koncovky) držte nad umyvadlem, aktivujte nožní spínač a mi-
nimálně dvě minuty takto proplachujte vodou. 
 
Po každém pacientovi: 
(Cavitron Select ) 
1. Ultrazvukovou koncovku  sundejte, očistěte a vysterilizujte. 
2.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. Dezin-
fekční prostředek vysušíme proudem vzduchu. 
3. Regulátor vody nastavíme na maximum , přístroj aktivujeme a minimálně 30 
sekund propláchneme 
4. Nasaďte vysterilizovanou koncovku pro dalšího pacienta. 
Upozornění: Používejte desinfekční prostředky na vodní bázi. Prostředky 
s alkoholem mohou poškodit povrch přístroje. 
(Cavitron Select  s čerpadlem a nádržkou na chladící tekutinu) 
1. Kroky 1-4 jsou stejné jako v předchozím odstavci. 
2. Je-li nádržka prázdná, naplňte znovu láhev obyčejnou nebo destilovanou 

vodou a opět zařízení spojte dohromady. 
 
Opatření na konci pracovní doby: 
(Cavitron Select ) 
1. Přístroj vypněte (OFF). 
2. Ultrazvukovou koncovku sundejte, vyčistěte a vysterilizujte. 
3. 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. Dezin-
fekční prostředek vysušíme proudem vzduchu. 
4. Zavřete manuální ventil vodní přípojky stomatologické praxe. 
(Cavitron Select  s čerpadlem a nádržkou na chladící tekutinu) 
1. Přístroj vypněte (OFF). 
2. Ultrazvukovou koncovku vyjměte z rukojeti. 
3. Odpojte láhev na chladící tekutinu a vylijte z ní zbytek vody. 
4. Vraťte láhev opět do nádržky a spojte s čerpadlem. 
5. Spojte opět celé zařízení(jak je uvedeno v kapitole 6). 
6. Přístroj zapněte (ON). 
7. Držte rukojeť nad umyvadlem a aktivujte nožní spínač po dobu aspoň 30s. 

Vodní systém se tak proudem vzduchu pročistí, v hadici nezůstanou zbytky 
vody, které by mohly tvořit půdu pro patogenní mikroorganismy. 

8. Přístroj vypněte(OFF). 
9. Dále pokračujte podle kroků 3 až4, jak jsou uvedené v předchozím odstav-

ci. 

10.2.Ošetření prováděné jednou za týden 

(Cavitron Select  s čerpadlem a nádržkou na chladící tekutinu) 
1. Přístroj vypněte (OFF). 
2. Ultrazvukovou koncovku vyjměte z rukojeti. 
3.Odpojte láhev na chladící tekutinu a vylijte z ní zbytek vody. 
4.Vraťte láhev opět do nádržky a spojte s čerpadlem. 
5.Spojte opět celé zařízení(jak je uvedeno v kapitole 6). 
6.Přístroj zapněte (ON). 
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7.Držte rukojeť nad umyvadlem a aktivujte nožní spínač po dobu aspoň 30s. 
Vodní systém se tak proudem vzduchu pročistí, v hadici nezůstanou zbytky 
vody, které by mohly tvořit půdu pro patogenní mikroorganismy. 
8.Přístroj vypněte(OFF). 
10. Odpojte láhev na chladící tekutinu. 
11. Připravte desinfekční roztok smícháním 5,25% Natriumhypochlorid(NaOCl) 

s deseti díly vody. 
12. Nalijte tento roztok do lahve, celé zařízení opět složte a zapněte (ON). 
13. Držte rukojeť (bez koncovky) nad umyvadlem a aktivujte nožní spínač po 

dobu aspoň 10s. 
14. Přístroj vypněte(OFF). 
15. Roztok nechte působit po dobu 10 minut, NE VŠAK DÉLE NEŽ 30 MINUT, 

mohlo by dojít k  vsáknutí desinfekce do povrchu lahve. 
16. Odpojte láhev od zařízení, vylijte roztok a sterilizujte ji v autoklávu. 
17.Naplňte láhev  obyčejnou nebo destilovanou vodou, zapojte ji do čerpadla 
a opět spojte chladící zařízení s přístrojem.(viz. Kapitola 6) 
18. Přístroj zapněte (ON). 
19. Aktivujte nožní spínač po dobu aspoň 60s. 
20. Proveďte kroky 1 až 8. 
UPOZORNĚNÍ: V NÁDRŽCE MOHOU I PO VYPLÁCHNUTÍ ZŮSTAT ZBYT-
KY DESINFEKČNÍHO ROZTOKU. 

10.3 Ošetření filtru 

 Vodní filtr vyměňte je-li zbarvený nebo zanesený. Pro dodávku nových filtrů 
kontaktujte svého DENTSPLY dealera. 
 

Kapitola 11: Protiinfekční režim 

Následující doporučení představují základní návod, jak se chránit před přeno-
sem infekce při používání přístroje Cavitron Select . Jestliže některá hygienic-
ká stanice s následujícími doporučeními nesouhlasí, mají její doporučení 
přednost. 
Protiinfekční opatření tvoří čištění, desinfekce a sterilizace. Zajišťuje zničení 
patogenních mikroorganizmů a zároveň nepoškozují přístroj. Vnější povrch 
přístroje,  síťový kabel, nožní spínač a přívodní kabel  čistěte a desinfikujte. 
Rukojeť a koncovky vyžadují sterilizaci. 
KAŽDODENNÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ 
Na začátku pracovního dne: 
Podržte rukojeť nad umyvadlem, nastavte nízkou intenzitu výkonu, maximální 
průtok vody a aktivací nožního spínače propláchněte vodní přípojku (aspoň 
dvě minuty). Do rukojeti upevněte sterilní koncovku, přístroj je připraven 
k práci. 
Mezi pacienty: 
Použitou koncovku vyjměte, očistěte a vysterilizujte. Povrch přístroje, síťový 
kabel, nožní spínač, rukojeť a přívodní kabely důkladně otřete vhodným desin-
fekčním prostředkem. Desinfekční roztok nechte volně zaschnout, použitý 
ubrousek vyhoďte. Opět propláchněte vodní přípojku, aspoň30 sekund. Do ru-
kojeti upevněte sterilní koncovku. 
Na konci pracovního dne: 
Všechny použité koncovky očistěte a vysterilizujte. Povrch přístroje, síťový ka-
bel, nožní spínač, rukojeť a přívodní kabely důkladně otřete vhodným desin-
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fekčním prostředkem. Desinfekční roztok nechte volně zaschnout, použitý 
ubrousek vyhoďte.  
Upozornění: Používejte desinfekční přípravky na vodní bázi, desinfekční pro-
středky s alkoholem mohou poškodit povrch přístroje. 
STERILIZACE ULTRAZVUKOVÝCH KONCOVEK 
Návod na čištění a  sterilizaci je dodáván spolu s koncovkami. 
Čištění a desinfekce: Větší nečistoty odstraňte raději proudem vody, než pou-
žitím desinfekčních roztoků.  
Sterilizace: Koncovky uložte do papírového nebo plastiko-papírového sáčku a 
vložte je do parního sterilizátoru. Sterilizujte při teplotě 134 °C a  tlaku 216 
kPa, po dobu 12 minut.  Sušte 20 až 30 minut, koncovku ponechte v obale až 
do jejího použití. Sterilizujete-li koncovky bez obalu, zkraťte dobu sterilizace 
na 3 minuty, vysušte je a pak  ihned použijte. 
O-KROUŽEK 
Před nasazením koncovky do rukojeti dodržujte tato doporučení: 
Naplňte rukojeť vodou, namočte gumový O-kroužek a opatrně našroubujte 
koncovku do rukojeti. 
STERILIZACE NÁDRŽKY A ČERPADLA 
Čistění: Otřete důkladně čerpadlo kouskem textilu napuštěným k tomu urče-
ným roztokem. Nádržku vytřete kouskem suchého textilu. 
Sterilizace: Sterilizujeme pouze láhev, a to  15 minut při teplotě 190 °C. 
UPOZORNĚNÍ: 
Nepoužívejte sterilizační roztoky. 
Neprovádějte chemickou desinfekci místo sterilizace. 
Při nedodržení výše uvedených doporučení může dojít k poškození přístroje.  
 

Kapitola 12: 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.  

12.1. 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. 
2. Přezkoušejte připojení rukojeti na zadní straně přístroje. 
Přístroj funguje: 
(Chladící tekutina nejde na špičku koncovky) 
1. Přezkoušejte, zda je správně nastaven regulátor chlazení. 
3. Přesvědčete se,  zda není uzavřen hlavní přívod vody. 
4. Přezkoušejte připojení rukojeti na zadní straně přístroje 
3. Přesvědčete se, zda  vodní filtr není  zbarven. V takovém případě ho vy-

měňte., 
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12.2. Technická pomoc a  opravy 

Pro technickou pomoc a opravy vždy kontaktujte svého obchodního zástupce 
DENTSPLY DeTrey. 

 

Kapitola 13: Technická data 

 

Cavitron Select :   100 / 115 VAC 

 
Elektrické napětí:      30 V DC  
Proud                        2 A DC Max 
Frekvence                 50 / 60 Hz 
Průtok                        min. 15 ml / min 
                                  max. 45 ml / min 
Hmotnost                  425 g          
Rozměry:                   výška 6,0 cm 
                                  šířka 7,8 cm 
                                  hloubka 18,8 cm 
                                  kabel rukojeti 1,8  m 
                                  kabel nožního spínače 1,8 m 
                                  síťový kabel 2,0 m 
                                  kabel pro přívod vody  2,4 m 

Cavitron Select  Napájecí zdroj (674022001) 
Elektrické napětí:      100-240 V AC 
Proud                        1,6amps  Max @ 100-240 VAC 
Požadavky na instalaci: zesílení 
Frekvence                 47-63 Hz 
Hmotnost                  550 g         
Rozměry:                   výška                                   14,3 cm 
                                  šířka                                     7,6 cm 
                                  hloubka                                14,3 cm 
                                  síťový kabel                            2,13 m 
Nožní spínač            nevhodný pro operační sály 
                                 Třída IPX 1 

Cavitron Select  Čerpadlo a nádržka na chladící tekutinu 

 
Elektrické napětí:      30 V DC  
Tlak                           103-131 kPa 
Průtok                        40 ml/min 
Hmotnost                  513 g  
Rozměry:                   výška                                   10,2 cm 
                                  šířka                                     8,4 cm 
                                  délka                                30,0 cm 
Fyzikální podmínky v ordinaci:  
Teplota      15-40 °C 
Relativní vlhkost      30-75 % 
Fyzikální podmínky pro transport a uskladnění: 
Teplota      0-70 °C 
Relativní vlhkost      10-95 % 
Tlak vzduchu    500-1060 hPa 
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Kapitola 14: Klasifikace 

Druh ochrany proti poranění el. proudem:  třída I 
Stupeň ochrany proti poranění el. proudem:  typ B 
Stupeň ochrany proti proniknutí vody:   standardní 
Operační režim:  kontinuální 
Zařízení nesmí přijít do styku s hořlavými anestetiky. 
 

Kapitola 15: Disponování se zařízením 

Musí být v souladu s obecně platnými předpisy. 
 
  
 
 
 
 
 


