
Stručný návod pro Implantmed Plus SI-1010 / SI-1015 / SI-1023

Hygiena a péče – motor s kabelem

Uvedení do provozu – všeobecně

Připojte síťový kabel a nožní 
ovládání. 

Připojte kabel motoru. Připojte stativ. Zavěste a upevněte univerzální 
odkládací plochu. 

Otevřete kryt čerpadla.
Vložte sprejovou hadici.

Uzavřete kryt čerpadla. Zapojte síťový kabel do zásuvky 
s ochranným kontaktem. 

Zapněte řídicí jednotku síťovým 
vypínačem. 

Obsluha řídicí jednotky – hlavní nabídka

 Moje oblíbené položky  Nastavit program

 Dokumentace / Wi-Fi připojení (párování)  Nastavit počet otáček / točivý moment

 Nastavení  Nožní ovládání

 Chod doprava / doleva  Režim postupu práce

 Nastavit objem chladicího média  Programy

 Poloha zubu

 Motor s kabelem
Kabel motoru nestáčejte a nelámejte! 
Nestáčejte jej s malým poloměrem!

 Ruční čištění
 > Vyčistěte zdravotnický prostředek pod tekoucí pitnou vodou  

(< 35 °C / < 95 °F).
 > Opláchněte všechny povrchy.
 > Odstraňte zbytky tekutin stlačeným vzduchem.

 Ruční dezinfekce
Společnost W&H doporučuje dezinfekci otřením.

	Strojové čištění a dezinfekce
 > Společnost W&H doporučuje strojové čištění a dezinfekci za použití 

čisticího a dezinfekčního přístroje (RDG). 
Dbejte na to, aby byly vnitřní i vnější povrchy zdravotnického 
prostředku po vyčištění a dezinfekci zcela vysušené.

 Sterilizace
Společnost W&H doporučuje sterilizaci v souladu s normami 
EN 13060, EN 285 nebo ANSI/AAMI ST79.

 Skladování
Po sterilizaci skladujte na bezprašném a suchém místě.
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Přidat uživatele

Přidat protokol vrtání

Zpět

Potvrdit / uložit

Ikony – navigace

Ikony – informace

Nastavení zvoleno 

Zvolena oblíbená položka

Informace

Chybové hlášení, nelze pokračovat v práci

Červená = vyměnit baterie 

Nožní ovládání S-NW 

Zmenšit / zvětšit

Informace s možností výběru 

Chybové hlášení, lze pokračovat práci  

Nožní ovládání S-N2

Ikony – nastavení

Zámek obrazovky 

Uživatel 

Křivka točivého momentu 

Editovat uživatele

Nožní ovládání

ZAP/VYP

Nastavit zámek obrazovky

LED

Zvuk

Systém

Tovární nastavení

Informace o přístroji

Licence

Informace o modulu

Aktualizace softwaru

Jazyk

Zubní schéma

FDI

UNS

Přejít na další stranu

Ikony – hlavní nabídka

Nová doku

Wi-Fi dongle

Nová pozice

Stupnice

Procenta

Dokumentace (DOKU)

Protokol vrtání

Total

Skupina protokolů vrtání

Editovat

Kopírovat

Přejmenovat

Aktivovat

Smazat

Ikony – nastavení
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Editovat

Nápověda

Párování (Pairing)

Variabilní

Kontrola systému

Interval

Doba do zhasnutí

Servis

Restart

Uživatelské rozhraní

Nožní ovládání

Osstell

Ovládání motoru

Import uživatelských údajů

Beacon

Připojení Beacon (párování)

Export uživatelských údajů

Reset připojení Wi-Fi

Přepínání mezi vybranými polohami zubu 
(zelená)

Zvolená poloha zubu (černá)

Ukončit doku

Oblíbený

Převodový poměr

Počet otáček

Točivý moment


