
C-PULSE típusú elektromos vitalitásvizsgáló készülék 
 

Használati Utasítás 
 

 
 

I. Biztonsági előírások 
 
Figyelmeztetés: Használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a biztonsági útmutatást, 
mert csak így tudja a terméket rendeltetésszerűen és jól használni! 
 

1. Kérjük, olvassa el a használati utasítást, mielőtt a gépet működtetni kezdené. 
2. Mint minden elektromos berendezés, az a készülék is elektromágneses hullámokat 

bocsát ki. Ha a betegnek pacemakere van, vagy elektromos készülékkel operál, kérjük 
figyeljen arra, hogy a pulpa teszter ne legyen a közelben!  

3. A készülék ne ütközzön más kemény tárggyal! 
4. Kérjük, az elemeket a megfelelő módon helyezze be: a „+” és a „-”jelzések segítségével! Az 

elemeket vegye ki, ha nem használja hosszú ideig a gépet, vagy ha nagyobb távolságba 
szállítja. 

5. Olyan elemeket használjon, melyek nemcsak az Ön lakóhelye szerinti nemzeti 
szabványnak, hanem a készülék igényeinek is megfelelnek. 

6. Ha bárminemű változtatást eszközöl a terméken, megsértheti a biztonsági előírásokat és 
veszélyeztetheti a beteg épségét. Ha nem megengedett változtatást eszközöl a 
készüléken, elveszíti a kötelezettségvállalás és garancia minden formáját. 

7. Ezt a készüléket csak szakemberek használhatják. Használni pedig kizárólag a használati 
utasítás szerint lehet. 

 
II. Alapbeállítás 
 
Mielőtt használni kezdené, kérjük ellenőrizze, hogy az új készülék minden alkatrésze és tartozéka 
megvan-e. 

 
1. Fő gépegység 
2. Tesztszondák (1 hosszabb és 1 rövidebb) 
3. Vezeték 
4. Rozsdamentes elektróda 
5. Elem 
6. Használati utasítás 

 
 

III.  Javasolt használati mód és a készülék részei 
 

 
A  Pulpateszter elektromos impulzust bocsát ki, és ezáltal stimulálja az fogideget. Az ideg 
stimulációra adott válaszreakcióját rögzíti, és ennek segítségével meg tudja becsülni annak 
állapotát. A készülék tehát nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a fogorvos pontos képet kaphasson 
a beteg fogidegéről. 
 
A készülék részei: 



 
1. Tesztszonda 
2. Indító gomb 
3. Sebességszabályozó gomb 
4. Elemvédő fedél 
5. Sebességkijelző 
6. Kijelző 
7. Csatlakozó a vezetékhez 

 
 

IV. Használati útmutató 
 
 

1. Mielőtt használatba venné a készüléket, válassza ki a megfelelő tesztszondát a fogideg 
helyzetétől függően, és csatlakoztassa a készülékhez. Ezután illessze a rozsdamentes 
elektródát a vezeték végére, a vezeték másik végét pedig csatlakoztassa a készülékhez. 

 
2. Tegye teljesen nyálmentessé a fogat, szárítsa meg a felszínét, azért, hogy az elektromos 

impulzus ne juthasson át a fogínybe. A legfontosabb, hogy a fog közvetlen környéke 
száraz legyen. 

 
3. Akassza a rozsdamentes elektródát a beteg szájának valamelyik részén a szájzugba. A 

fogorvos kiválasztja a megfelelő sebességet. (Nyomja meg a sebességszabályozó 
gombot: a High a nagy sebességnek, a Mid a közepes és a Low a kis sebességnek felel 
meg.) 

 
4. Először kenjen egy kis ragasztót vagy fogkrémet a fogfelszínre arra részre, amelyhez. N a 

szondát érinteni fogja. Nyomja meg az indító gombot, és érintse a tesztszondát a foghoz 
merőlegesen. Ekkor kész az áramkör. A kijelző csipogni kezd, ahogy nő a kijelzett érték. 

5. Ha a beteg fájdalmat érez, esetleg éles-érzet, vagy bénulás-érzet keletkezik, a 
fogorvosnak meg kell szüntetnie a pulpateszter használatát. Lejegyzi a kijelzett értéket, és 
ez lesz a fog tűréshatára. 

6. A kijelzőn megjeleníthető legmagasabb érték a 80. A 0 és a 40 közötti értéknél jelentkező 
fájdalom-, élesség- vagy bénulás-érzet az élő fogbélre utal. Ha a 40 és 80 közötti értéknél 
nem jelentkezik semmilyen reakció, akkor a fogbelet részlegesen elhaltnak mondhatjuk. 
Ha a teszter a 80-as értékhez ér, és semmilyen reakciót nem tapasztalunk, a fogbelet 
halottnak tekinthetjük. 

7. A kijelzőn megjelenített érték - ott, ahol leállítottuk - , még 3 percig ott marad a tesztelés 
után, és akkor a készülék kikapcsol. (A készülék automatikusan kikapcsol 3 perc után.) 

 
* Ha „LO” jelzést lát a kijelzőn, az azt jelenti, hogy kevés már a töltés, és cserélje ki az elemet. 
 
 

V. Karbantartás 
 

 
1. Tartsa tisztán a Pulpatesztert! Tárolja száraz és tiszta helyen! Tisztítsa meg akkor is, ha 

sokáig nem használta! 
2. Ne szedje szét a készüléket csak úgy! Keresse meg a gyártót vagy a helyi kereskedőt, ha 

minőségi problémát vesz észre! 



3. Azokat a részeket, amelyek a beteggel közvetlenül érintkeznek (pl. a rozsdamentes 
elektróda és a tesztszonda), minden egyes használat után fertőtleníteni kell autoklávval. A 
készüléket magát és a vezetéket havonta kell fertőtleníteni kívülről 75%-os etanollal. 

 
VI. Technológai szolgáltatás 

 
Cégünk nemcsak a termékért vállal felelősséget, hanem technológiai szolgáltatást is nyújt. 
Műszaki osztályunkon kollégáink szívesen adnak tájékoztatást Önnek, ha technikai probléma 
merül fel. 

 
VII. Garancia 

 
A C-PULSE készülékre a vásárlás időpontjától kezdve 12 hónapos garancia van. A kiegészítőkre 
(vezeték, tesztszonda) nincs jótállás. 
 
Garanciát csak akkor vállalunk, ha szakszerű módon és normál körülmények között használja a 
készüléket. Ha ettől eltérő módon használja a készüléket vagy a készüléket sérülés éri, akkor a 
garancia megszűnik. 
 

 

  


