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2.1. Amaçlanan kullanım 

Bluephase N M yüksek enerjili mavi ışık üreten bir LED 
polimerizasyon cihazıdır. Diş hekimliği ünitelerinde hasta 
başında, ışıkla sertleşen dental materyallerin polimerizasyonu 
için kullanılır. Amaçlanan kullanım, bu Kullanma 
Talimatındaki bilgilere ve kurallara uyulmasını da içerir.

2.2. Endikasyonları

Bluephase N M, 430–490 nm dalga boyu aralığında 
sertleşen tüm ışıkla sertleşen dental materyallerin 
polimerizasyonu için uygundur. Bu materyallerin 
kapsamında restoratif materyaller, bonding ajanları/
adezivler, kaide materyalleri, astarlar, fissür örtücüler, 
geçici materyaller ve ayrıca braketler için ve seramik 
inleyler gibi indirekt restorasyonlar için yapıştırma 
materyalleri bulunmaktadır.

2.3. İşaretler ve semboller

  Kontrendikasyon

Polimerizasyon lambasının üzerindeki semboller   

  Çift yalıtım  
(cihaz, güvenlik sınıfı II ile uyumludur)

   Elektrik çarpmasına karşı koruma  
(BF tipi cihaz)

  Kullanma Talimatına uyun

  Kullanma Talimatına uyun

 Dikkat    

  Cihaz evsel atık olarak bertaraf  edilmemelidir. 
Cihazın bertaraf edilmesine ilişkin bilgiler, 
ilgili ulusal Ivoclar Vivadent web sayfasından 
temin edilebilir.

 Geri dönüştürülebilir

 Alternatif akım 

 Doğru akım 

  

2.4. Güvenlik bilgileri

Bluephase N M, IEC 60601-1 (EN 60601-1) ve EMC 
direktiflerine ve aynı zamanda 93/42/EEC sayılı Tıbbi Cihaz 
Direktifi'ne tabi olan bir elektronik cihaz ve tıbbi üründür. 
Cihaz, ilgili AB düzenlemeleri ile uyumludur ve LED Sınıf 2 
ürün olarak sınıflandırılmaktadır.

Polimerizasyon lambası üreticiden güvenli ve teknik 
açıdan sağlam bir durumda sevk edilmiştir. Bu durumu 
korumak ve risksiz bir çalışma sağlamak için bu Kullanım 
Talimatındaki bilgilere dikkat edilmelidir. Cihazın zarar 
görmesini ve hastalar, kullanıcılar ve üçüncü taraflar 
açısından riskleri önlemek için aşağıdaki güvenlik 
talimatlarına uyulmalıdır.

2.5. Kontrendikasyon

 Polimerizasyonu 430–490 nm dalga boyu 
aralığının dışında aktive olan materyaller. 
Bazı materyallerden emin değilseniz, lütfen 
söz konusu ürünün üreticisine sorun.

 Işık probsuz kullanım. 

 Cihazı alev alıcı veya yanıcı maddelerin 
yakınında şarj etmeyin ve kullanmayın.

 Taşınabilir ve mobil yüksek frekanslı iletişim 
cihazları tıbbi ekipmanda girişime neden 
olabilir. Uygulama sırasında cep telefonu 
kullanımına izin verilmemektedir. 

 

NRTL (Nationally Recognized 
Testing Laboratory)

2. Güvenlik



58

Kullanım ve sorumluluk 
– Bluephase N M sadece kullanım amacı dahilinde 

kullanılmalıdır. Diğer tüm kullanımlar kontrendikedir. 
Arızalı, açık cihazlara dokunmayın. Yanlış kullanımdan 
veya Kullanım Talimatına uyulmamasından kaynakla-
nan hasarlar için  sorumluluk kabul edilmeyecektir.

– Bluephase N M’yi amaçlanan kullanım açısından 
uygunluğu ve kullanılması yönünde test etmekten 
kullanıcı sorumludur. Bu husus özellikle, polimerizasyon 
lambasının hemen yakınında eş zamanlı olarak başka 
ekipmanın kullanılması durumunda önem taşır.

– Sadece Ivoclar Vivadent’in orijinal yedek parça ve 
aksesuarlarını kullanın (Aksesuarlar kısmına bakın). 
Üretici, başka yedek parça veya aksesuarın 
kullanılmasından kaynaklanan hasarlar için herhangi bir 
sorumluluk kabul etmeyecektir.

– Işık probu uygulamalı bir parçadır ve kullanım sırasında 
el aleti arayüzünde maksimum 45°C sıcaklığa kadar 
ısınabilir.

Çalışma voltajı
Çalıştırmadan önce,
a) anma değerleri plakasında belirtilen voltajın yerel güç 

kaynağıyla uyumlu olduğundan ve
b) ünitenin ortam sıcaklığına ulaştığından emin olun.

Pil ve şarj aleti ayrı olarak kullanılırsa, hastalarla veya 
üçüncü taraflarla temas önlenmelidir. Bağlantı soketinin 
(şarj aleti) açıktaki kontaklarına dokunmayın.

Güvenlik zaafiyeti olduğu varsayılan durumlar  
Artık güvenli çalışmanın mümkün olmadığı varsayılan 
durumlarda, yanlışlıkla çalıştırmayı önlemek için 
polimerizasyon lambasının güç kaynağı ile bağlantısı 
kesilmelidir. Örneğin, cihazda gözle görülür bir hasar varsa 
ya da artık düzgün çalışmıyorsa, bu gerekli olabilir. Cihazın 
güç kaynağından tam olarak ayrılması için güç kablosunun 
prizden çekilmesi gerekmektedir.

Gözlerin korunması
Gözlerin doğrudan veya dolaylı olarak ışığa maruz kalması 
önlenmelidir. Işığa uzun süre maruz kalmak gözler için 
rahatsız edici olup hasara neden olabilir. Bu nedenle, 
cihazla birlikte sağlanan yansıma önleyici konilerin 
kullanılması tavsiye edilmektedir. Genel olarak ışığa 
duyarlı olan, ışık hassasiyetine karşı ilaç veya fotosensitizan 
ilaç alan, göz ameliyatı geçirmiş olan veya uzun süreler 
boyunca cihazla ya da cihazın yakınında çalışan kişiler bu 
cihazın ışığına maruz kalmamalı ve 515 nm altındaki ışığı 
emen koruyucu gözlükler (turuncu) kullanmalıdır.

Pil
Dikkat: Özellikle Ivoclar Vivadent'in pil ve şarj üniteleri 
olmak üzere sadece orijinal yedek parçalar kullanın. Pile 
kısa devre yaptırmayın. 40°C üzerindeki (veya kısa bir süre 
için 60°C üzerindeki) sıcaklıklarda saklamayın. Pilleri daima 
şarj olmuş durumda saklayın. Saklama süresi 6 ayı 
geçmemelidir. Ateşe atılırsa, patlayabilir.

Lütfen lityum polimer pillerin usulüne uygun bir şekilde 
kullanılmamasının veya mekanik hasar görmesinin 
patlama, yanma veya duman çıkarma gibi sonuçlara yol 
açabileceğini unutmayın. Hasarlı lityum polimer piller 
daha fazla kullanılmamalıdır.

Patlama, yanma veya duman çıkarma sırasında salınan 
elektrolitler ve elektrolit dumanları toksik ve tahriş edicidir. 
Kazara gözlerle veya ciltle temas etmesi halinde derhal bol 
suyla yıkayın. Buharı solumaktan kaçının. Kendinizi kötü 
hissederseniz hemen bir doktora görünün.

Isı üretimi
Tüm yüksek performanslı ışık kaynaklarında olduğu gibi 
yüksek ışık çıkışı belli bir ısı üretimine neden olur. Pulpaya 
yakın bölgelerin ve yumuşak dokuların uzun süre ışığa 
maruz kalması geri dönüşümsüz hasara yol açabilir. Bu 
nedenle, özellikle pulpaya yakın bölgelerde belirtilen 
polimerizasyon süresine (adezivler için 10 saniye) 
uyulmalıdır. Aynı diş yüzeyine 40 saniyeden fazla 
sertleştirme süresi uygulamaktan ve gingiva, oral mukoza 
veya cilde doğrudan temas ettirmekten kesinlikle 
kaçınılmalıdır. İndirekt restorasyonları 20'şer saniyelik 
aralıklarla polimerize edin veya hava akımıyla harici 
soğutma uygulayın.
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3.  İlk çalıştırma

Teslimat sırasında içeriğin eksiksiz olup olmadığını ve 
nakliyeden kaynaklanan hasar bulunup bulunmadığını 
kontrol edin (bkz. Teslimat Formu). Eğer eksik veya hasarlı 
parça varsa, yerel Ivoclar Vivadent temsilcinizle iletişim 
kurun.

Şarj ünitesi
Cihazı açmadan önce şarj aletinin anma değerleri 
plakasında belirtilen voltajın yerel güç kaynağınızla 
uyumlu olduğundan emin olun.  

Güç kablosunu önce şarj aletine ve ardından güç 
kaynağına takın. Şarj ünitesindeki Güç Açık göstergesi 
mavi renkte yanar.

El aleti
El aletini ambalajından çıkarın ve ışık probu ile el aletini 
temizleyin (bkz. Bakım ve Temizlik bölümü). Işık probu 
hafifçe çevrilerek sökülebilir ve tekrar yerine takılabilir.

Sonra ışık probuna yansıma önleyici koniyi takın.
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Pil
İlk kullanımdan önce pili tamamen şarj etmenizi önemle 
tavsiye ederiz. Pil tamamen şarj olduğunda, yaklaşık 60 
dakikalık bir polimerizasyon kapasitesine sahiptir.

Pili yerine tıklayarak oturduğunu duyana ve hissedene 
kadar düz olarak el aletinin içine sürün.

El aletini şarj ünitesindeki karşılık gelen yuvaya yavaşça 
yerleştirin. Bir koruyucu kılıf kullanılıyorsa, lütfen pili şarj 
etmeden önce kılıfı çıkarın. Mümkünse, ışık cihazını daima 
tam şarjlı bir pille kullanın. Bu durum hizmet ömrünü 
uzatacaktır. Bu nedenle, el aletini her hastadan sonra şarj 
ünitesine yerleştirmeniz tavsiye edilir. Pil tamamen 
boşalmışsa, şarj süresi yaklaşık 2 saattir.
 

 

Pil bir sarf malzemesi  
olduğundan, yaklaşık 2,5 yıl  
olan tipik ömrünü tamamladıktan 
sonra yenisiyle değiştirilmesi gerekir. Pilin yaşı için pil 
etiketine bakın.

Pil şarj durumu

Pilin gerçek şarj seviyesi, el aleti açıldığında 56. sayfada 
açıklandığı şekilde gösterilir.
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4. Çalıştırma

Polimerizasyon lambasının kontamine olmuş yüzeylerini, 
ışık probunu ve yansıma önleyici koniyi her kullanımdan 
önce dezenfekte edin. Ayrıca lambanın verdiği ışık 
şiddetinin yeterli polimerizasyona olanak sağladığından 
emin olun. Bu amaçla ışık probunu kontaminasyon ve 
hasar açısından gözden geçirin ve ışık şiddetini düzenli 
aralıklarla kontrol edin (örn. Ivoclar Vivadent'in “Bluephase 
Meter” radyometresini kullanarak). 

Polimerizasyon süresinin  
seçimi
Polimerizasyon süresi, süre  
seçme düğmesini kullanmak 
suretiyle ayrı olarak ayarlanabilir. 
10, 15 ve 20 saniye arasında 
seçim yapabilirsiniz.

Polimerizasyon süresinin seçiminde uygulanan materyalin 
Kullanma Talimatını dikkate alın. Kompozit materyaller 
için önerilen sertleştirme süreleri, tüm renkler için geçerli 
olmak üzere, ilgili materyalin Kullanma Talimatında aksi 
belirtilmedikçe maksimum 2 mm tabaka kalınlığına kadar 
geçerlidir. Genel olarak bu öneriler, ışık probunun emisyon 
penceresinin doğrudan polimerize edilecek materyal 
üzerine yerleştirildiği durumlar için geçerlidir. Işık kaynağı 
ile materyal arasındaki mesafe artarsa, sertleştirme 
süresinin de buna göre uzatılması gerekir. Örneğin, 
materyale olan mesafe 9 mm ise, etkili ışık çıkışı yaklaşık 
%50 oranında azalır. Bu durumda, önerilen sertleştirme 
süresinin iki katına çıkarılması gerekir.

1)  ‹lgili materyalin Kullanma Talimatı baflka türlü belirtilmemiflse, (örne¤in dentin renklerinde 
söz konusu olabilir) maksimum 2 mm tabaka kalınlı¤ı için geçerlidir

2)  ‹lgili materyalin Kullanma Talimatı baflka türlü belirtilmemiflse, (örne¤in dentin renklerinde 
söz konusu olabilir) maksimum 4 mm tabaka kalınlı¤ı için geçerlidir

3)  Maksimum 3 mm tabaka kalınlı¤ı için geçerlidir
4) Iflıkla sertlefltirme için geçerlidir (sadece kaide patı kullanımı)
5) Dual sertlefltirme için geçerlidir

Polimerizasyon süreleri                                                                                     800 mW/cm2 ± 10%

Restoratif materyaller 

Kompozitler
• 2 mm 1)

IPS Empress Direct / IPS Empress Direct Flow

Tetric EvoCeram / Tetric EvoFlow 

Tetric / Tetric Basic White / Tetric N-Ceram / Tetric N-Flow

15 s 

• 4 mm 2)

Tetric EvoCeram Bulk Fill / Tetric N-Ceram Bulk Fill

Tetric Basic White   

15 s

20 s

Heliomolar / Heliomolar HB / Heliomolar Flow

Tüm geleneksel kompozitler 
20 s  

Kompomerler 3)

Compoglass F / Compoglass Flow
40 s 

‹ndirekt restorasyonlar / 
simantasyon materyalleri

Variolink II Base 4) / Variolink Veneer / Variolink N Base 4) /  

Variolink N Clear Veneer / Variolink Ultra 5)

Dual Cement 5) / Variolink II 5) 

mm seramik baflına:  
yüzey baflına 10 s 

Adezivler
AdheSE / ExciTE F / Tetric N-Bond / Tetric N-Bond Self-Etch /  

Te-Econom Bond 
10 s 

Geçici materyaller 

Telio CS Link / Systemp.link 

Systemp.inlay/onlay / Telio CS Inlay/Onlay / Fermit / Fermit N

Telio Stains

Telio Add-On Flow

yüzey baflına 15 s
10 s

15 s

20 s

Çeflitli

Helioseal / Helioseal F / Helioseal Clear

Heliosit Orthodontic

Vivaglass Liner
20 s 

IPS Empress Direct Color / IPS Empress Opaque

MultiCore Flow / Multicore HB
30 s 

40 s
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Başlatma
Işık, başlatma düğmesi aracılığıyla açılır ve kapatılır. 
Polimerizasyon sırasında her 10 saniyede bir bip sinyali 
duyulur. Arzu edilirse, başlatma düğmesine yeniden 
basarak, ayarlanan polimerizasyon süresi dolmadan ışığı 
kapatmak mümkündür. 
 

Sesli sinyaller
– Başlatma (Durdurma)
– Her 10 saniyede bir
– Hata mesajı

Işık şiddeti
Işık şiddeti çalıştırma sırasında sabit bir düzeyde tutulur. 
Polimerizasyon lambası ile birlikte verilen 10 mm'lik ışık 
probu için ışık şiddeti 800 mW/cm2 ± %10 değerine kalibre 
edilmiştir.

Verilenden farklı bir ışık probu kullanılıyorsa, belirtilen ışık 
şiddeti doğrudan etkilenebilir.

Paralel duvarlı bir ışık probunda (10 mm) ışık girişi ile ışık 
emisyon pencerelerinin çapları aynıdır. Odaklamalı ışık 
probları (10>8 m ışık probu, Pin-Point ışık probu 6>2 mm) 
kullanıldığında, ışık girişi çapı ışık emisyon penceresinin 
çapından büyüktür. Giren mavi ışık böylece daha küçük bir 
alana toplanır. Dolayısıyla, çıkan ışık şiddeti artar.

Pin-Point ışık probları noktasal polimerizasyon için 
uygundur, örn. fazlalıkları gidermeden önce veneerlerin 
sabitlenmesi. Tam polimerizasyon için ışık probunun 
değiştirilmesi gerekir.

Işık şiddetinin ölçülmesi
Yeni LED polimerizasyon cihazının ve birlikte verilen  
10 mm ışık probunun ışık şiddeti, örn. bir Bluephase Meter 
ile kontrol edilebilir.

Ölçülen değer beklenen ışık şiddeti ile uyuşmuyorsa, 
aşağıdaki gibi hareket edin:
– Radyometrenin ışık sensörü kirliyse, temizleyin.
– Işık probunu çıkarın ve el aletinin ışık emisyon 

penceresini alkole batırılmış bir pamuklu çubukla 
temizleyin.

– Işık probu kirliyse, temizleyin (bkz. Bakım ve Temizlik).
– Hasarlı ışık probunu yenisiyle değiştirin.

Eğer bu önlemler sonuç vermezse, lütfen Ivoclar Vivadent 
temsilcinizle iletişim kurun.
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5. Bakım ve Temizlik

Hijyenik nedenlerden dolayı her hastada tek kullanımlık 
bir koruyucu kılıf kullanmanızı tavsiye ederiz. Koruyucu 
kılıfın ışık probuna tam olarak oturduğundan emin olun. 
Her kullanımdan önce cihazın kontamine olmuş 
yüzeylerini ve yansıma önleyici konileri dezenfekte edin 
(FD 366/Dürr Dental, Incidin Liquid/Ecolab) ve tek 
kullanımlık koruyucu kılıf kullanılmıyorsa, ışık probunu 
sterilize edin. Temizlik sırasında el aletine, şarj ünitesine ve 
özellikle şarj aletine herhangi bir sıvı veya başka yabancı 
bir madde girmediğinden emin olun (elektrik çarpması 
riski). Temizlerken şarj ünitesini güç kaynağından ayırın.

Gövde
El aletini ve el aleti tutucusunu aldehit içermeyen, 
alışılagelmiş bir dezenfektan solüsyonla silin. Plastiğe zarar 
verebilecek veya çizebilecek kuvvetli dezenfektan 
solüsyonlarla (örn. portakal yağı esaslı veya etanol içeriği 
%40'ın üzerinde olan solüsyonlar), çözücülerle (örn. 
aseton) veya sivri aletlerle temizlemeyin. Kirli plastik 
kısımları bir sabun solüsyonuyla temizleyin.

Işık probu
Işık probunu temizlemeden ve/veya dezenfekte etmeden 
önce ön işlem uygulayın. Bu durum hem otomatik hem de 
manuel temizlik ve dezenfeksiyon için geçerlidir. 

Ön işlem 
– Kaba kirleri kullanımdan hemen sonra veya en geç  

2 saat içerisinde giderin. Bu amaçla ışık probunu akan 
su altında iyice durulayın (en az 10 saniye). Alternatif 
olarak, kanın kurumasını önlemek için aldehit 
içermeyen uygun bir dezenfektan solüsyon kullanın.

–  Kontaminasyonu manuel olarak gidermek için yumuşak 
bir fırça veya yumuşak bir bez kullanın. Kısmen 
polimerize olmuş kompozit, alkolle ve gerekirse bir 
plastik spatülle çıkarılabilir. Keskin veya sivri nesneler 
kullanmayın çünkü bunlar yüzeyi çizebilir. 

Temizlik ve dezenfeksiyon
Işık probunu temizlemek için bir temizleme solüsyonuna 
batırın ve yeterince sıvıyla kaplanmasını sağlayın (ultrason 

veya yumuşak bir fırçayla dikkatlice fırçalamak solüsyonun 
etkisini destekleyebilir). Nötr bir enzimatik temizleme ajanı 
tavsiye edilir. Temizlerken ve dezenfekte ederken, lütfen 
kullanılan ajanların aşağıdakileri içermediğinden emin 
olun:  

–  Organik, mineral ve oksitleyici asitler (izin verilebilir 
minimum pH değeri 5,5)

–  Alkali solüsyon (izin verilebilir maksimum pH değeri 8,5)
–  Oksitleyici ajan (örn. hidrojen peroksit)

Ardından ışık probunu solüsyondan 
çıkarın ve akan su altında iyice durulayın 
(en az 10 saniye). Bir termal 
dezenfektörde temizlemek de etkili bir 
alternatiftir.

Sterilizasyon
Bir sonraki aşamada uygulanacak sterilizasyon işleminin 
etkili olmasını sağlamak için iyi bir temizlik ve 
dezenfeksiyon şarttır. Bu amaçla sadece otoklav 
sterilizasyonu uygulayın. Sterilizasyon süresi (sterilizasyon 
sıcaklığındaki maruziyet süresi) 134°C sıcaklıkta  
4 dakikadır; basınç 2 bar olmalıdır. Sterilize edilmiş ışık 
probunu buhar otoklavınızın özel kurutma programını 
veya sıcak hava kullanarak kurutun. Işık probu 200 
sterilizasyon döngüsüne kadar test edilmiştir. 

Bundan sonra, ışık probunu hasar açısından kontrol edin. 
Işığa doğru tutun. Eğer kimi bölümler siyah görünüyorsa, 
cam fiberler kırılmıştır. Bu durumda, ışık probunu yenisiyle 
değiştirin. 

Pil kontakları
Her zaman güvenilir iletkenlik sağlamak için pil 
kontaklarını olası kontaminasyonlardan koruyun (örn. 
kompozit kalıntısı). Bu amaçla, rutin olarak uygulanan 
silerek dezenfeksiyon işlemi sırasında (her hastadan sonra) 
etkilenen kontakları düzenli olarak temizleyin.

Bertaraf etme
 Polimerizasyon lambası evsel atık olarak 

bertaraf edilmemelidir. Kullanılamayacak 
durumdaki pilleri ve polimerizasyon 
lambalarını ülkenizdeki ilgili yasal 
gerekliliklere göre bertaraf edin. Piller 
yakılmamalıdır.
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6. Hangi durumda ne yapmalı?

Gösterge Nedenler Hata giderimi

LED ışıkları  
kırmızı yanıyor,  
cihaz bipliyor  

El aletinin elektronik bileşeni arızalıdır  Pili çıkarın ve tekrar takın. Hata tekrar 
oluşursa, lütfen Ivoclar Vivadent 
temsilcinizle iletişim kurun.

Şarj ünitesi şarj sırasında yanıp 
sönmüyor

– Şarj aleti bağlanmamıştır veya 
arızalıdır

– Pil tamamen şarj olmuştur

– Şarj aletinin şarj ünitesine doğru 
bağlanıp bağlanmadığını veya şarj 
aletinin güç kablosu aracılığıyla güç 
kaynağına bağlı olup olmadığını 
kontrol edin.

– Sıcaklık 0°C (32°F) altındadır.

Pil yerindeyken cihazda 
gösterge aktivitesi yok

Pil boştur Cihazı şarj ünitesine koyun ve en az 1 
saat şarj edin.

Cihaz kapatılamıyor Elektronik bileşen arızalıdır Pili çıkarın
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7. Garanti / Tamir durumunda uygulanacak prosedür

Bluephase N M için garanti süresi satın alındığı tarihten 
itibaren 2 yıldır (pil için 1 yıl). Hatalı malzeme veya üretim 
hatasından kaynaklanan arızalar garanti süresi içerisinde 
ücretsiz olarak onarılır. Garanti, belirtilenler dışında, başka 
maddi veya gayri maddi zararların tazmini hakkını vermez. 
Cihaz sadece belirtilen amaçlar için kullanılmalıdır. Diğer 
tüm kullanımlar kontrendikedir. Üretici hatalı kullanım 
durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve böyle 
durumlarda garantiyle ilgili talepler kabul edilmez.

Bu durum özellikle aşağıdakiler için geçerlidir:
–  Başta pillerin muhafaza edilmesine ilişkin hatalar olmak 

üzere, hatalı işlemlerden kaynaklanan hasarlar (bkz. 
Teknik Veriler: Taşıma ve saklama koşulları).

– Standart kullanım koşullarında aşınma nedeniyle 
bileşenlerde oluşan hasarlar (örn. pil).

– Darbe veya yere düşürme gibi dış etkenlerden 
kaynaklanan hasarlar.

– Hatalı kurulum veya ayardan kaynaklanan hasarlar.
– Cihazın, voltaj ve frekansı anma değerleri plakasında 

belirtilen değerlere uymayan bir güç kaynağına 
bağlanmasından kaynaklanan hasarlar.

– Onaylı Servis Merkezlerince yapılmamış, uygun olmayan 
onarım ve modifikasyonlardan kaynaklanan hasarlar.

Garanti kapsamına giren bir talep durumunda, tüm 
cihazın (el aleti, şarj ünitesi, pil, güç kablosu ve şarj aleti) 
satın alma belgesiyle birlikte, gönderim ücreti ödenmiş 
olarak, bayiye veya doğrudan Ivoclar Vivadent'e geri 
gönderilmesi gerekmektedir. Nakliye için karton 
insertleriyle birlikte orijinal ambalajı kullanın. Onarım 
işlemleri sadece onaylı bir Ivoclar Vivadent Servis Merkezi 
tarafından yapılabilir. Düzeltilemeyen bir hata söz konusu 
olduğunda, lütfen bayiniz veya yerel Servis Merkeziniz ile 
iletişim kurun (bkz. arka taraftaki adresler). Hatanın veya 
hatanın oluştuğu koşulların açık bir şekilde tanımlanması 
sorunun bulunmasını kolaylaştırır. Lütfen cihazı geri 
gönderirken bu tanımlamayı da birlikte gönderin.
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8. Ürün spesifikasyonları

Işık kaynağı   LED

Dalga boyu aralığı 430 – 490 nm

Işık şiddeti 800 mW/cm2 ± %10

Çalıştırma kesintisiz çalıştırma

Işık probu Ø 10 mm, siyah, dezenfekte edilebilir ve otoklavlanabilir

Yansıma önleyici koniler otoklavlanabilir

Sinyal iletici 10 saniyeden sonra ve başlat düğmesine / süre seçme düğmesine her basıldığında sesli

El aletinin boyutları  (ışık probsuz) U = 260 mm, G = 42 mm, Y = 120 mm

El aletinin ağırlığı (ışık probu ve pil 
dahil)

230 g  

El aletinin çalışma voltajı 3,7 VDC 

Şarj aleti Giriş:  100–240 VAC; 50-60 Hz; 0,28 – 0,14A 
Çıkış:  5 VDC / 2 A
Üretici:  Friwo
Tip: FW7401M/05

Çalışma koşulları Sıcaklık +10°C ila +35°C (+50°F ila +95°F)
Bağıl nem %35 ila %75
Ortam basıncı 700 hPa ila 1060 hPa

Şarj ünitesinin boyutları Ç = 205 mm, G = 150 mm, Y = 85 mm

Şarj ünitesinin ağırlığı (şarj aleti 
dahil)

350 g

Şarj süresi yaklaşık 1 saat (pil boşken)

El aletinin güç kaynağı Li-Po pil (yeni, tam şarj edilmiş bir pil ile yaklaşık 60 dk.)

Taşıma ve saklama koşulları – Sıcaklık –20°C ila +60°C (-4°F ila +140°F) 
– Bağıl nem %10 ila %75
– Ortam basıncı 500 hPa ila 1060 hPa
–  Polimerizasyon lambası kapalı, çatılı mekanlarda saklanmalıdır. Şiddetli sarsıntıdan 

korunmalıdır.

Pil
–   40°C / 104°F üzerindeki (veya kısa bir süre için 60°C / 140°F üzerindeki) sıcaklıklarda 

saklamayın. Önerilen saklama sıcaklığı: 15–30°C (59–86°F).
–  Pili şarj olmuş durumda tutun ve 6 aydan fazla saklamayın.

Teslimat kapsamı 1 adet el aleti
1 adet pil
1 adet şarj ünitesi, güç kablosu ve şarj aleti ile birlikte
1 adet ışık probu 10 mm, siyah
3 adet yansıma önleyici koni
1 adet Kullanma Talimatı
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