
 
C-Blade típusú Guttapercha Vágó készülék  

 
Használati Útmutató 

 
 
Tartozékok: 
1 db vezeték nélküli kézi darab (Ni-Mh akkumulátorral) 
4 db vágó csőr 
1 db angol nyelvű használati útmutató  
1 db magyar nyelvű használati útmutató  
1 db töltő állomás 
1 db hálózati töltő kábel 
 
Indikáció: 
Gyökértöméskor a guttapercha felesleg gyors és higiénikus eltávolítását teszi lehetővé, a hirtelen 
kialakult magas hőmérséklet segítségével. 
 
Technikai paraméterek: 
Kézi darab hossz csőr nélkül: 12,6 cm 
Átmérő: 1,9 cm 
Szükséges töltő feszültég: 230V/50Hz 
kb. 80 használat után szükséges tölteni 
 
Biztonsági figyelmeztetések: 
Ne merítse a készüléket, a kábelt és a töltőállomást vízbe vagy egyéb folyadékba! 

Tartsa a készüléket kisgyermekek által elérhetetlen helyen! 

Tartsa távol a készüléket és a kábeleit sugárzó hőtől, gyúlékony anyagoktól! 

Soha ne érintse meg működés közben a vágó csőrt mert égési sebeket szerezhet és kikapcsolás 
után is percekig várjon a tisztítással! 

Használatkor vigyázzon és ne érintse meg a vágó csőrrel páciense ajkát, ínyét, nyelvét, 
szájnyálkahártyát, kofferdam gumit, nehogy sérülést okozzon. Mindig használjon kofferdam 
gumit gyökérkezelésnél! 

Bármilyen szivárgást tapasztal az akkumulátor környékén ne használja tovább és értesítse az 
importőrt vagy a gyártót! 

A termék csak fogorvosi használatra ajánlott! 

Használata: 
Helyezze be a kiválasztott vágó csőrt a kézi darab végén levő nyílásba tövig. Győződjön meg 
róla, hogy a csőr vége a nyomógombbal átellenes irányba mutat. Próbálja ki: a nyomógomb 
megnyomásával 1 másodpercen belül felizzik a csőr vég és használatra alkalmas lesz. Mielőtt 
megnyomja a gombot már helyezze be a vágandó guttaperchához a csőr véget. Ha végzett a 
vágással engedje el a nyomógombot és legyen körültekintő a szájból eltávolításkor! Használat 



után várjon míg kihűl a vágó csőr majd távolítsa el a kézi darabból és tisztítsa meg!   

Soha ne tartsa 30 mp-ig vagy tovább nyomva a gombot! 

Hibák:  

          Ha a gomb megnyomásakor nem melegszik fel a vágócsőr vége: 
1. Nem érintkezik jól a vágócsőr csatlakozó vége a kézi darab nyílásába. - nyomja beljebb a csőrt! 
2. Kevés az akkumulátorban az energia – töltse föl a töltőállvány segítségével! 
3. Előbbi 2 dolog nem jön szóba, akkor komoly a baj – hívja szervizesét vagy a dentál 
kereskedőjét! 

            

Töltés: 
Ha először tölti legalább 12 órán tegye!.  Helyezze a kézi darabot a töltő állomásra függőlegesen, 
a hálózati töltő kábelt dugja be a 220V-os feszültségbe, felvillan a kézi darabon a nyomógomb 
melletti LED és csak akkor alszik el, ha feltöltődött a készülék. Soha ne töltse 12 óránál tovább! A 
NI-MH akkumulátor átlagos élettartama 2 év. 
 
Tisztítás, fertőtlenítés és sterilizálás: 
Minden használat után tisztítsa le a vágó csőrről a reziduális szennyeződéseket, a kézi darabot 
törölje át felületfertőtlenítő kendővel. A vágó csőr autoklávozható max. 25 alkalommal. A 
szükséges paraméterek 121°Celsius fokon 20 percig vagy 132 Celsius fokon 5 percig. 
 
 
 
 


