
Kątnica 
dla BAE380R 

Instrukcja Obsługi

1 Wprowadzenie
1.1 Informacje ogólne
Kątnica CA161 to wiertarka 

zasilana na mikrosilnik, zgodna 
z normą ISO 7785-2 , służąca 
do trzymania i napędzania 
instrumentów obrotowych, 
przeznaczona do leczenia 
endodontycznego.

Cechy:
a) Płynna transmisja, niskie 

wibracje, niski poziom hałasu i 
wysoka wydajność cięcia.

b) Długa żywotność.
1.2 Specyfikacje techniczne

Model CA161
Zakres prędkości 100~2500 obr./min
Zakres momentu 
obrotowego 0.4~5.0 Ncm

Rodzaj uchwytu Przycisk
Przełożenie 6:1

Tryb rotacji
Obrót ciągły do przodu, 
ciągły wsteczny i posuwisto-
zwrotny

Nasadka do 
pilnika Ф2,35 mm ISO1797-1 Typ 1

Minimalna 
długość trzonka 11mm

Maksymalna 
długość 
całkowita 
instrumentu 
obrotowego

46mm

1.3 Struktura i elementy
Produkt składa się z rękojeści, 

nośnika napędowego i głowicy.
1.4 Konfiguracja
Proszę zapoznać się z listą pakową, 

aby uzyskać więcej informacji na 
temat konfiguracji.
1.5 Wskazania do stosowania
Kątnica CA161 to urządzenie 

medyczne przeznaczone 
do trzymania i napędzania 
instrumentów do kanałów 
korzeniowych w ruchu ciągłym i 
postępowo-zwrotnym.

Urządzenie to może być używane 
wyłącznie w środowiskach 
szpitalnych, klinikach lub 
gabinetach stomatologicznych 
przez wykwalifikowany personel 
dentystyczny.
1.6 Warunki eksploatacji
1.6.1 Temperatura otoczenia: 

10℃~40℃
1.6.2 Wilgotność względna: 

30%~75%
1.6.3 Ciśnienie atmosferyczne: 70 

kPa~106 kPa
1.7 Ostrzeżenia
1.7.1 Przed leczeniem należy 

sprawdzić działanie urządzenia 
poza jamą ustną. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na występowanie 
wibracji, głośnych dźwięków 
i nagrzewania. W przypadku 
wystąpienia nieoczekiwanego 
problemu należy przerwać pracę.

1.7.2 Unikać silnego uderzania i 
upuszczania;

1.7.3 Nie należy samowolnie 
demontować ani modyfikować 
kątnicy;

1.7.4 Przygotować 
zapasową kątnicę na wypadek 
nieprawidłowego działania kątnicy 
podczas pracy;

1.7.5 Nie należy używać 
niezalecanych trzonków/pilników. 
W przeciwnym razie trzonki/pilniki 
mogą się wygiąć lub wypadać 

podczas pracy;
1.7.6 Należy utrzymywać trzonki/

rękojeści pilników w czystości. 
W przeciwnym razie zabrudzenia 
na powierzchni rękojeści mogą 
negatywnie wpłynąć na prawidłowe 
mocowanie trzonków/pilników, 
powodując ich wypadanie podczas 
pracy;

1.7.7 Nie należy używać kątnicy 
bez trzonków/pilników.

1.7.8 Nie naciskać przycisku 
podczas pracy urządzenia. Mogłoby 
to spowodować przegrzanie głowicy 
lub wypadnięcie trzonków/pilników;

1.7.9 Ze względów 
bezpieczeństwa podczas stosowania 
pilników należy nosić okulary 
ochronne lub maskę przeciwpyłową;

1.7.10 Nie należy wywierać zbyt 
dużego nacisku w miejscu leczenia;

1.7.11 Należy regularnie 
przeprowadzać konserwację i 
przeglądy;

1.7.12 Jeśli kątnica nie była 
używana przez pewien czas przed 
rozpoczęciem pracy, należy ją 
konserwować zgodnie z Punktem 4 
- Konserwacja.

1.7.13 Uszkodzenia lub poważne 
zużycie prowadzą do zwiększonej 
rezystancji transmisji, anormalnych 
dźwięków itd. Konsekwencją tego 
są silne wibracje kątnicy; bardzo 
mocne trzęsienie wiertła; anormalne 
dźwięki itp. Należy w odpowiednim 
czasie wymienić kątnicę na nową, 
zgodnie z warunkami klinicznymi. 
Jeśli dojdzie do zużycia kątnicy 
w pewnym stopniu, należy ją 
wymienić na nową.

1.7.14 Niewłaściwe używanie 
produktu spowoduje jego 
uszkodzenie, w następstwie 
czego zaszkodzi pacjentom, 
użytkownikom i osobom trzecim.

1.8 Przeciwwskazania i 
ostrzeżenia 

1.8.1 Urządzenie to nie może 
być stosowane na pacjentach z 
hemofilią.

1.8.2 Z urządzenia tego nie mogą 
korzystać pacjenci lub lekarze z 
rozrusznikiem serca.

1.8.3 Urządzenie to nie może być 
stosowane na pacjentach, którzy są 
alergikami lub mieli kiedyś reakcję 
alergiczną na leki.

1.8.4 Urządzenie to nie może 
być stosowane na pacjentach 
z infekcjami jamy ustnej i 
obszaru szczękowo-twarzowego, 
nieuleczonymi chorobami błony 
śluzowej jamy ustnej, chorobami 
tkanek okołowierzchołkowych, 
zapaleniem dziąseł, chorobami 
przyzębia i rakiem jamy ustnej.

1.8.5 Stosując to urządzenie 
należy zachować ostrożność w 
przypadku pacjentów z chorobami 
serca i dzieci.

1.8.6 Stosując to urządzenie należy 
zachować ostrożność w przypadku 
pacjentów z zaburzeniami 
umysłowymi.

1.8.7 Stosując to urządzenie należy 
zachować ostrożność w przypadku 
pacjentów z ciężką infekcją 
ogólnoustrojową lub chorobami 
ogólnoustrojowymi, takimi jak 
choroby serca, wątroby, nerek, 
układu krwiotwórczego, układu 
pokarmowego i hormonalnego.

1.8.8 Stosując to urządzenie 
należy zachować ostrożność w 
przypadku kobiet w ciąży, kobiet 
karmiących piersią lub kobiet w 
wieku rozrodczym, które planują 
ciążę.
2 Instrukcja obsługi
2.1 Zakładanie i zdejmowanie kątnicy
2.1.1 Zakładanie
Do podłączenia kątnicy można 

stosować 3 lub 6 regulowanych 
pozycji głowicy. Należy dopasować 
do odpowiedniego kąta podczas 
użytkowania. Ustawić bolce 
kątnicy na wysokości szczelin 
umieszczonych na mikrosilniku 
i wsunąć głowicę do słyszalnego 
zatrzaśnięcia (patrz Rysunek 1). 
Podczas wykonywania pomiaru 
APEX założyć osłonę izolacyjną i 
naciągnąć ją całkowicie na kątnicę. 
Zalecamy przeprowadzanie zabiegu 
z zastosowaniem koferdamu i osłony 
izolacyjnej oraz odpowiednich 
rękawic izolacyjnych. Zapobiegnie 
to niedokładnym pomiarom 
spowodowanym niepożądanymi 
prądami upływowymi. Podczas 
pomiaru przyrząd nie może mieć 
kontaktu z błoną śluzową pacjenta, 
metalowymi uzupełnieniami zębów 
ani elektrodą śluzówki.

2.1.2 Zdejmowanie
Podczas zdejmowania kątnicy 

należy ją wyciągnąć w prostej 
płaszczyźnie (patrz Rysunek 1).

               Kątnica             Końcówka silnika

Rysunek 1
 UWAGA

a) Kątnicę można zakładać i 
zdejmować dopiero po całkowitym 
zatrzymaniu pracy mikrosilnika.

b) Podłączać tylko do silnika 
kątnicy CA161 z maksymalną 
prędkością poniżej 2500 obr./min.

c) Sprawdzić, czy kątnica jest 
prawidłowo przymocowana do 
rękojeści mikrosilnika.
2.2 Zakładanie i zdejmowanie 

trzonków/pilników
2.2.1 Zakładanie
Patrz Rysunek 2.
1) Lekko nacisnąć przycisk i 

włożyć trzonek/pilnik.
2) Obracać trzonek/pilnik aż 

do zablokowania w mechanizmie 
zatrzaskowym.

3) Wcisnąć trzonek/pilnik do 
środka do słyszalnego zatrzaśnięcia 
i zwolnić przycisk, aby zablokować 
trzonek/pilnik.

Rysunek 2
2.2.2 Zdejmowanie
Patrz Rysunek 3.
Nacisnąć przycisk i wyciągnąć 

trzonek/pilnik.

Rysunek 3
 UWAGA

a) Przed zakładaniem i 
zdejmowaniem trzonka/pilnika 
należy wcześniej wyłączyć 
zasilanie.

b) W przypadku konieczności 
zastosowania osłony izolacyjnej 
należy najpierw zamontować osłonę 
izolacyjną, a następnie włożyć 
trzonek/pilnik. Zdjąć trzonek/pilnik 
przed zdjęciem osłony izolacyjnej.

c) Po zablokowaniu trzonka/
pilnika delikatnie pociągnąć trzonek/
pilnik, aby upewnić się, że trzonek/
pilnik jest zablokowany.

d) Należy zawsze wyczyścić 
trzonek pilnika, który ma być 

zastosowany. W przeciwnym razie 
zanieczyszczenia na uchwycie 
mogą spowodować pogorszenie siły 
mocowania.

e) Jeśli trzonek/pilnik nie jest 
prawidłowo założony, może wypaść 
lub może być trudny do zdjęcia.
3 Czyszczenie, dezynfekcja i 
sterylizacja

Niniejsza instrukcja dotyczy 
wyłącznie reprocesowania kątnicy.

3.1 Limit przetwarzania
Produkty zostały zaprojektowane 

z myślą o dużej liczbie cykli
sterylizacji. Materiały użyte 

podczas produkcji zostały 
odpowiednio dobrane. Jednak przy 
każdym ponownym przygotowaniu 
do użycia, obciążenia termiczne 
i chemiczne spowodują starzenie 
się produktów. Rękojeść została 
przetestowana, aby wytrzymać co 
najmniej 600 cykli. Klucz do wierteł 
został przetestowany co najmniej 
1000 razy.

3.2 Czynności wstępne
3.2.1 Zasady pracy
Skuteczną sterylizację 

można przeprowadzić dopiero 
po zakończeniu skutecznego 
czyszczenia i dezynfekcji. Należy 
upewnić się, że w ramach swojej 
odpowiedzialności za sterylność 
produktów podczas użytkowania, 
do czyszczenia/dezynfekcji i 
sterylizacji stosuje się wyłącznie 
odpowiednio dopuszczony sprzęt i 
procedury właściwe dla produktu, 
oraz że podczas każdego cyklu 
przestrzegane są zatwierdzone 
parametry.

Prosimy również o przestrzeganie 
wymogów prawnych oraz przepisów 
higienicznych szpitala lub kliniki 
obowiązujących w Państwa kraju, 
zwłaszcza w odniesieniu do 
dodatkowych wymagań dotyczących 
inaktywacji prionów.

3.2.2 Czynności po zakończeniu 
pracy

Wszelkie tego typu czynności 
należy przeprowadzić niezwłocznie, 
nie później niż 30 minut po 
zakończeniu pracy. Poszczególne 
kroki są następujące:

1. Zdjąć kątnica z podstawy i 
spłukać brud z powierzchni uchwytu 
czystą wodą (lub wodą destylowaną/
wodą dejonizowaną);

2. Wysuszyć  kątnica czystą, 
miękką ściereczką i umieścić na 
czystej tacy.

Uwaga
1. Stosowana woda musi być 

czystą wodą, wodą destylowaną lub 
wodą dejonizowaną.

3.2.3 Przygotowanie przed 
czyszczeniem

Kroki:
Narzędzia: taca, miękka szczotka, 

czysta i sucha miękka ściereczka.
1. Wyjąć trzonek/pilnik i zdjąć 

kątnicę z rękojeści mikrosilnika, 
włożyć kątnicę do tacy (patrz punkt 
2: Instrukcja obsługi)

2. 2. Za pomocą czystej miękkiej 
szczoteczki ostrożnie wyczyść 
głowicę i tylną osłonę kątnicy, ażeby 
na powierzchni nie było widocznych 
zabrudzeń. Następnie za pomocą 
miękkiej szmatki osuszyć kątnicę 
i akcesoria i włożyć do czystej 
tacy. Środkiem czyszczącym może 
być woda czysta, destylowana lub 
dejonizowana.

3.3 Czyszczenie
Czyszczenie należy przeprowadzić 

nie później niż 24 godziny po pracy.
Można je podzielić na 

czyszczenie automatyczne i ręczne. 
Jeśli pozwalają na to warunki, 
preferowane jest czyszczenie 
automatyczne.



3.3.1 Czyszczenie automatyczne
•Urządzenie czyszczące 

dopuszczone jest certyfikatem CE 
zgodnie z normą EN ISO 15883.

▪Do wewnętrznej wnęki produktu 
powinno być podłączone złącze do 
płukania.

▪Procedura czyszczenia jest 
odpowiednia dla rękojeści, okres 
płukania jest wystarczający, a 
czyszczenie ultradźwiękowe jest 
zabronione.

Zaleca się stosowanie myjki-
dezynfektora zgodnej z normą EN 
ISO 15883.Informacje na temat 
konkretnych procedur znajdują się 
w punkcie dotyczącym dezynfekcji 
automatycznej w następnej części - 
„Dezynfekcja”.

Środki ostrożności:
1. Środek czyszczący nie musi 

być czystą wodą. Może to być woda 
destylowana, woda dejonizowana 
lub multienzym. Należy jednak 
upewnić się, że wybrany środek 
czyszczący jest kompatybilny z 
kątnica.

2. Na etapie mycia, temperatura 
wody nie powinna przekraczać 
45°C, w przeciwnym razie białko 
ulegnie ścięciu i będzie trudne do 
usunięcia.

3. Po oczyszczeniu, resztki 
chemiczne powinny być w ilości 
mniejszej niż 10mg/L. 
3.4 Dezynfekcja
Dezynfekcję należy przeprowadzić 

nie później niż 2 godziny po fazie 
czyszczenia. Jeśli pozwalają na 
to warunki, preferowana jest 
dezynfekcja automatyczna.

Automatyczna dezynfekcja – 
myjka-dezynfektor

Urządzenie myjka-dezynfektor 
dopuszczone jest certyfikatem CE 
zgodnie z normą EN ISO 15883.

Stosować funkcję dezynfekcji w 
wysokiej temperaturze. Temperatura 
nie może przekroczyć 134°C, a 
dezynfekcja w tej temperaturze nie 
może trwać dłużej niż 20 minut.

Cykl dezynfekcji jest zgodny z 
cyklem dezynfekcji w EN ISO

15883.
Etapy czyszczenia i dezynfekcji 

przy użyciu myjki-dezynfektora
1. Ostrożnie umieścić kątnicę w 

koszu dezynfekcyjnym. Mocowanie 
kątnic jest dopuszczalne tylko 
wtedy, gdy można je swobodnie 
przesuwać w urządzeniu. Rękojeści 
nie mogą się ze sobą stykać.

2. Użyć odpowiedniego adaptera 
do płukania i podłączyć wewnętrzne 
przewody wodne do złącza płukania 
myjki-dezynfektora.

3. Uruchomić program.
4. Po zakończeniu programu, 

wyjąć produkt z myjki-
dezynfektora, skontrolować (patrz 
rozdział „Przegląd i konserwacja”) 
i zapakować (patrz rozdział 
„Opakowanie”). W razie potrzeby 
produkt należy wielokrotnie suszyć 
(patrz rozdział „Suszenie”).

Środki ostrożności:
1. Przed użyciem należy dokładnie 

przeczytać instrukcję obsługi 
dostarczoną przez producenta 
sprzętu, aby zapoznać się z 
procesem dezynfekcji i środkami 
ostrożności.

2. Dzięki temu urządzeniu, 
czyszczenie, dezynfekcja i suszenie 
realizowane są za jednym razem.

3.Czyszczenie: (c1) Procedura 
czyszczenia powinna być adekwatna 
do danego produktu. Okres płukania 
powinien być wystarczający (5-10 
minut). Czyszczenie wstępne przez 
3 minuty, czyszczenie przez kolejne 
5 minut i płukanie dwukrotnie, przy 
czym każde płukanie trwa 1 minutę.

(c2) Na etapie mycia, temperatura 
wody nie powinna przekraczać 
45°C, w przeciwnym razie białko 
ulegnie ścięciu i będzie trudne do 
usunięcia. (c3) Stosowany roztwór 
może być wodą czystą, destylowaną, 
dejonizowaną lub roztworem 
multienzymatycznym itp. i stosować 
można jedynie świeżo przygotowane 
roztwory. (c4) Podczas stosowania 
środka czyszczącego należy 
przestrzegać stężenia i czasu 
podanego przez producenta. Użyty 
środek czyszczący to neodisher 
MediZym (dr Weigert).

4. Dezynfekcja: (a) Bezpośrednie 
użycie po dezynfekcji: temperatura 
(> 90 st. C), czas (> 5 minut) lub A0 
(> 3000), kontynuować sterylizację 
po dezynfekcji i ponownie używać: 
temperatura (> 90 st. C), czas 
(> 1 minuta) lub A0 (> 600) (b) 
Temperatura dezynfekcji w tym 
przypadku to 93 st. C, czas to 2,5 
minuty, A0 > 3000.

5. Na każdym etapie płukania 
można używać wyłącznie wody 
destylowanej lub dejonizowanej z 
niewielką ilością mikroorganizmów 
(<10 jtk/ml). (Na przykład czysta 
woda zgodna z Farmakopeą 
Europejską lub Farmakopeą Stanów 
Zjednoczonych).

6. Po czyszczeniu i dezynfekcji 
pozostałości chemicznych powinno 
być mniej niż 10 mg/l.

7. Powietrze używane do suszenia 
musi być filtrowane przez filtr 
HEPA.

8. Dezynfektor należy regularnie 
sprawdzać i naprawiać.
3.5 Suszenie
Jeśli procedura czyszczenia i 

dezynfekcji nie obejmuje funkcji 
automatycznego suszenia, 
urządzenie po czyszczeniu i 
dezynfekcji należy wysuszyć.

1. Rozłożyć czysty biały papier 
(biała szmatka) na płaskim stole, 
położyć produkt na białym papierze 
(białej szmatce), a następnie 
osuszyć produkt przefiltrowanym 
suchym sprężonym powietrzem 
(maksymalne ciśnienie 3 bar). Gdy 
na biały papier (biała szmatka) 
przestanie wyciekać ciecz, suszenie 
produktu dobiega końca.

2. Można go również suszyć 
bezpośrednio w suszarce medycznej 
(lub piekarniku). Zalecana 
temperatura suszenia to 80~120 a 
czas powinien wynosić 15-40 minut.

Środki ostrożności:
1. Suszenie produktu musi 

odbywać się w czystym miejscu.
2. Temperatura suszenia nie 

powinna przekraczać 138°C;
3. Stosowany sprzęt powinien 

być regularnie sprawdzany i 
konserwowany.
3.6 Kontrola i konserwacja
W tym rozdziale, sprawdzany jest 

jedynie wygląd rękojeści.
1. Sprawdzić kątnica. Jeżeli po 

czyszczeniu/dezynfekcji nadal 
widoczne są plamy na produkcie, 
należy powtórzyć cały proces 
czyszczenia/dezynfekcji.

2. Sprawdzić kątnica. Jeśli jest 
ewidentnie uszkodzony, zgnieciony, 
rozebrany, skorodowany lub 
wygięty, należy go złomować i nie 
wolno dalej używać.

3. Sprawdzić kątnica. Jeśli okaże 
się, że akcesoria są uszkodzone, 
przed użyciem należy je wymienić. 
Nowe zamienne akcesoria należy 
wyczyścić, zdezynfekować i 
wysuszyć.

4. Jeśli czas użytkowania (ilość 
razy) produktu osiągnie określoną 
żywotność (ilość razy), należy go 
wymienić.

3.7 Wstrzykiwanie
Natłuszczanie olejem 

wysterylizowanych i wysuszonych 
produktów.

Dyszę środka czyszczącego 
należy ustawić względem otworu 
wlotowego powietrza na końcu 
kątnicy i wstrzykiwać olej przez 1-2 
sekundy.

  

3.8 Opakowanie
Zdezynfekowana i wysuszona 

kątnica oraz akcesoria są składane 
i szybko pakowane w medyczny 
worek sterylizacyjny (lub specjalny 
pojemnik, sterylne pudełko).

Środki ostrożności:
1. Zastosowane opakowanie jest 

zgodne z ISO 11607;
2. Wytrzymuje wysoką 

temperaturę 138°C i zapewnia 
wystarczającą przepuszczalność 
pary;

3. Środowisko pakowania i 
związane z nim narzędzia muszą 
być regularnie czyszczone, aby 
zapewnić czystość i zapobiec 
wprowadzeniu zanieczyszczeń;

4. Podczas pakowania unikać 
kontaktu z częściami z różnych 
metali.

3.9 Sterylizacja
Do sterylizacji stosować, 

wyłącznie następujące procedury 
sterylizacji parą (procedura 
frakcyjnej próżni wstępnej*); inne 
procedury sterylizacji są zabronione:

1. Sterylizator parowy jest zgodny 
z normą EN 13060 lub posiada 
certyfikat zgodności z normą EN 
285 na zgodność z normą EN ISO 
17665;

2. Najwyższa temperatura 
sterylizacji to 138°C;

3. Czas sterylizacji wynosi 
minimum 4 minuty w temperaturze 
132°C/ 134°C i ciśnieniu 2,0 bar ~ 
2,3 bar.

4. Maksymalny czas sterylizacji 
wynosi 20 minut w temperaturze 
134°C.

Weryfikację zasadniczej 
przydatności produktów do 
skutecznej sterylizacji parowej 
przeprowadziło sprawdzone 
laboratorium badawcze.. 

Środki ostrożności:
1. Sterylizowane mogą być tylko 

produkty, które zostały skutecznie 
wyczyszczone i zdezynfekowane;

2. Przed użyciem sterylizatora do 
sterylizacji należy zapoznać się z 
instrukcją obsługi dostarczoną przez 
producenta sprzętu i postępować

zgodnie z jej zaleceniami.
3. Nie stosować sterylizacji 

gorącym powietrzem i sterylizacji 
radiacyjnej, ponieważ może to 
spowodować uszkodzenie produktu;

4. Do sterylizacji należy stosować 
zalecane procedury sterylizacji.

Nie zaleca się sterylizacji innymi 
procedurami, takimi jak tlenek 
etylenu, formaldehyd i sterylizacja 
plazmą niskotemperaturową. 
Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za procedury, 
które nie zostały zalecone. W 
przypadku stosowania procedur 
sterylizacji, które nie zostały 
zalecone, prosimy o przestrzeganie 
odpowiednich obowiązujących 
standardów oraz weryfikację 
przydatności i skuteczności.

* Procedura frakcyjnej próżni 
wstępnej = sterylizacja parowa 
z powtarzalną próżnią wstępną. 

Stosowana tutaj procedura polega 
na przeprowadzeniu sterylizacji 
parowej za pomocą trzech próżni 
wstępnych.through three pre-
vacuums.
4 Konserwacja

4.1 Po każdym użyciu kątnicy 
lub przed sterylizacją w wysokiej 
temperaturze oraz co 60 minut 
ciągłego użytkowania należy 
stosować natłuszczanie olejem (patrz 
punkt 3.3 Natłuszczanie).

4.2 Gdy urządzenie przez 
dłuższy czas nie jest używane, 
raz w tygodniu należy wykonać 
następujące czynności: natłuszczanie 
olejem, a następnie sprawdzić, czy 
trzonki/pilniki mogą się normalnie 
obracać; raz na 2 minuty stosować 
bez obciążenia; po zakończeniu 
„pustej pracy” wykonać działania z 
punktu 3 - Czyszczenie, dezynfekcja 
i sterylizacja.
5 Warunki przechowywania i 
transportu
5.1 Warunki przechowywania i trans-

portu
5.1.1 Temperatura otoczenia: 

-20℃~55℃
5.1.2 Wilgotność względna: 

10%~93%
5.1.3 Ciśnienie atmosferyczne: 70 

kPa~106 kPa
5.2 Ten produkt powinien być 

przechowywany w suchym i 
czystym środowisku, z dala od 
kwasów, zasad i innych szkodliwych 
chemikaliów i gazów.
6 Ochrona środowiska

Ten produkt nie zawiera 
szkodliwych składników i może 
być usuwany i niszczony zgodnie z 
lokalnymi przepisami.
7 Serwis po sprzedaży

Po sprzedaży produktu, jeśli 
wystąpi jakakolwiek awaria i 
urządzenie nie będzie działać 
normalnie w okresie gwarancyjnym,  
za konserwację odpowiada firma 
B.A. International. Okres gwarancji 
na kątnicę wynosi jeden rok.

Ten produkt jest instrumentem 
precyzyjnym. W razie konieczności 
konserwacji lub naprawy, prosimy 
o przesłanie instrumentu do B.A. 
International lub zatwierdzonego 
przedstawiciela  B.A. International.
8 Informacje na temat symboli

Przestrzegać
instrukcji obsługi

Data produkcji

Producent

Typ B
zastosowanych
części

Brak ochrony

Do użyciu w
pomieszczeniach
Urządzenie zgodne z
dyrektywą WEEE
Ograniczenia
dotyczące temperatury 
podczas
przechowywania
Ciśnienie
atmosferyczne
podczas
przechowywania
Ograniczenia
dotyczące
wilgotności
Utrzymywać w
czystości



Obchodzić się
ostrożnie

Recykling

Można autoklawować

Numer seryjny

Produkt z symbolem
CE
Autoryzowany 
Przedstawiciel we 
WSPÓLNOCIE
EUROPEJSKIEJ

Dystrybutor

Urządzenie medyczne

Wyprodukowano w
Chinach

9 Deklaracja
Wszelkie prawa do modyfikacji 

produktu są zastrzeżone dla 
producenta, bez konieczności 
uprzedzania. Zdjęcia mają charakter 
poglądowy.

Zgodnie z rozporządzeniem 
UE w sprawie wyrobów 
medycznych, użytkownicy/pacjenci 
są zobowiązani do zgłaszania 
poważnych zdarzeń związanych z 
wyrobem medycznym producentowi 
oraz właściwemu organowi w kraju, 
w którym wystąpiły.

 (Proszę zapoznać się z etykietą na 
opakowaniu produktu, aby uzyskać 
informacje o dacie produkcji.)
10. Informacje kontaktowe
B.A. International Ltd.  
Unit 9, Kingsthorpe Business Centre,  
Studland Road, Northampton,  
NN2 6NE, U.K.

+44(0)1604 777700  
www.bainternational.com
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