
Cavitron ultrazvukové koncovky 
 

Návod k použití & instrukce pro kontrolu infekce 

 

Indikace: 

 

Cavitronové koncovky jsou určeny k použití  s magnetorestriktivním ultrazvukovým 

odstraňovačem zubního kamene k: 

 

 Kompletní supra a subgingivální aplikaci 

 Zbavení nánosů v parodontu u všech typů parodontálních chorob 

  Endodontickým výkonům 

 

Kontraindikace a varování: 

 

 Cavitron koncovky by neměly být používány k záchovným dentálním výkonům 

včetně kondenzace amalgámu 

 Pro dosažení optimálního výkonu používejte Cavitron koncovky pouze s Cavitron 

odstraňovači zubního kamene 

 

Obecná bezpečnostní opatření: 

 

 Neohýbejte nebo znovu nenaostřujte koncovky. S koncovkami se má pracovat 

s opatrností po celý čas 

 Sterilizační metody chladné tekuté desinfekce/sterilizace a rychlého přenosu tepla 

(suché teplo) ovlivní nepříznivě životnost koncovek a mohou zkrátit záruku 

 

Nastavení výkonu unitu: 

 

 TFI-EWPP, P105, PEC, PEC-2, FSI Slimline-10S, L&R koncovky nemají být 

používány na více než střední výkon 

 Všechny ostatní koncovky mohou být použity na maximální výkon 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 

Výběr tvaru koncovky: 

 

Založte výběr koncovky na následujícím: 

 

 Orální stav pacienta 

 Anatomie kořene s ohledem na konkavity a furkace 

 Typ a lokalizace odstraňovaných depozit 

 

Základní instrumentace: 

 

1. Vyberte odpovídající koncovku k ošetřovanému zubu nebo kanálku 

2.  Nastavte nejnižší efektivní výkon koncovky 

3. Seřiďte nastavení proudu vody (laváže) na drobné kapky nebo jemný sprej 

4. Používejte velmi lehký tlak ruky při práci 

5. Lehce ale stabilně otáčejte při práci koncovkou podél její dlouhé osy 



6. Pracujte s koncovkou tak, aby špička nesměřovala přímo proti povrchu kořene 

7. Používejte lehký, klidný a plynulý dotek 

8. Udržujte špičku koncovky neustále v pohybu, používejte krátké kontrolované 

překrývající se horizontální, vertikální nebo šikmé „kartáčkovité“ pohyby 

9. K ohledání/ ohodnocení povrchu kořene používejte inaktivovanou koncovku 

 

KONTROLA INFEKCE 

 

Čištění/desinfekce 

 

Je nezbytné, aby byla před sterilizací koncovka Cavitronu opláchnuta vodou k odstranění 

hrubých nečistot. Použití čistících a desinfekčních roztoků, jako ultrazvukových čistících 

roztoků není doporučeno. 

 

Sterilizace 

 

Balené koncovky 

 

 Vložte koncovku do papírového nebo papír/plastikového sterilizačního pytlíku. 

Pokud používáte kombinovaný pytlík, dejte papírovou stranu směrem vzhůru 

 Dejte sáčkovanou koncovku do parního autoklávu. Po zahřátí přístroje pokračujte 

na sterilizační teplotě a tlaku 273 F/31 psl (134 st. C/ 216 kPa) po dobu 12 minut 

následovaných 20-30 minutovým sušením. 

 K zachování sterility mají být koncovky ponechány v pytlíku až do použití 

 

Nebalené koncovky 

 

 Po zahřátí přístroje autoklávujte párou nebalené koncovky při sterilizační teplotě a 

tlaku 273 st. F/ 31 psi (134 st C/ 216 kPa) po dobu 3 minut následovaných 20-30 

minutovým sušením. Koncovky používejte okamžitě. 

 

 

O-KROUŽKY 

 

Před umístěním na koncovku, postupujte podle následujících kroků, které prodlouží životnost 

o-kroužků na koncovkách. 

 

 vyplňte koncovku vodou 

 lubrigujte o-kroužek (černý nebo zelený gumový materiál) vodou 

 jemně zakruťte koncovkou směrem dolů dokud koncovka plně nesedí na místě 

 

ZÁRUKA 

 

Cavitron koncovky vyrobené DENTSPLY Professional mají záruku proti defektům vzniklých 

špatným materiálem nebo zpracováním 90 dnů od doby zakoupení. Tato záruka se vztahuje 

pouze na původního kupce a je platná pouze ve Spojených Státech (U.S.) a v zemích bez 

specifických podmínek na záruku. Pro koncovky prodané mimo U.S. se specifickými 

podmínkami záruky se vztahují podmínky záruky příslušné země. Tato záruka se vztahuje na 

koncovky za těchto podmínek. 

 



1. Koncovka nesmí být používána jinak než podle návodu na použití 

2. Koncovka se nesmí čistit, desinfikovat nebo sterilizovat jinak než je uvedeno 

v návodu na použití 

3. Ohýbání nebo ostření koncovek činí záruku neplatnou 

4. Používání Cavitron koncovek v jiných přístrojích než Cavitron ultrazvukovém 

systému ruší záruku. Nejsou žádné další záruky než ty které byly uvedeny výše. 

DENTSPLY nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy způsobené nesprávným 

používáním Cavitron koncovek. 

 

K obdržení náhrady za vadnou Cavitron koncovku je třeba defektní produkt zaslat v záruční 

době na dealera nebo výrobce se specifikací defektu a fakturou za nákup. 

 

PRO TECHNICKOU PODPORU: 

 

Volejte DENTPLY PROFESSIONAL PRODICT SERVICES DEPARTMENT  

na tel. 1-800-989-8826  

 

 

 


