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I. ENHETSBESKRIVNING OCH FUNKTION

”Plasma LED Pro” blekningsenhet är avsedd att bleka dental hårdvävnad genom att aktivera
tandblekningsgel som används i tandläkarpraktik.
Enheten består av huvud och stativ.

II. TEKNISKA DATA

1. Driftspänning - 100-240V / 50-60Hz (se enhet)
2. Strömförbrukning - 0,4-0,2 A
3. Mått:
-Huvud
längd - 22 cm
bredd - 15,5 cm
höjd - 9,5 cm
-Stand
längd - (i monterat tillstånd) - 120 cm
höjd- (i monterat tillstånd) - 126 cm
4. Vikt:
-Huvud - 800 g
-Hela enheten -Brutto: 13, 5kg, Netto: 8, 5 kg
5. Ljusintensiteten över 150000 uW/sq.cm. på 1 cm avstånd från polykarbonatfönster
6. Strålningstid - 10 sec.-99 min. /±5% /
7. Strålningsljus - blå, 430-490 nm
8. Ljuskälla - 10 LED-moduler
9. Microfan kylning
10. Ljudsignal varje 1 min. Trippel ljudsignal en minut innan slut.
12. Möjlighet för start och stopp av enhet när som helst.
13. Arbetsläge (0-99min.)

Tillverkaren av enheten försäkrar att på begäran tillhandahålla all ytterligare nödvändig teknisk
dokumentation / information för att guida användarens tekniska personal till åtgärd av de delar av enhet som
påtalas vara defekt.
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III. TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

1. Strömkabel
2. Adapter 100-240 VAC/24VDC
3. Horisontalarm
4. Central fixeringsanordning
5. Främre fixeringsanordning
6. 5-hjuls lägre bärare
7. Vertikalt stöd
8. Ljusavgivande huvud
9. Motvikt

10. Frontpanel
11. "Timer +" eller "Paus"-knapp
12. "Timer -" eller "Paus"-knapp
13. Start/stop -knapp
14. Timer display
15. Ljusavgivande del
16. Kablar och kopplingar
17. Skyddsglasögon

IV. SÄKERHETSANVISNINGAR

Som med alla tekniska apparater, beror korrekt funktion och säker drift av denna enhet på användarens
hanterings överensstämmelse med standard för säkerhetsförfarande, samt de särskilda
säkerhetsrekommendationer som beskrivs i denna instruktionsmanual.

1. Enheten måste användas i strikt överensstämmelse med denna instruktionsmanual. Tillverkaren ansvarar
inte för eventuella skador som uppstår vid användning av denna enhet för några andra ändamål.

2. Före start av enheten - Kontrollera att driftspänningen som anges på enhetens etikett överensstämmer
nätspänningen i eluttaget. Drift av enheten på en annan spänning kan skada enheten.
Elektrisk säkerhet säkerställs genom Skyddsklass I mot elektriska aktuella skador enligt EN 60601-1.
Enheten måste vara ansluten i standard elektriska nätverk, spänning 100-240 VAC/50-60 Hz. Elnätets
eluttag där enheten är ansluten måste vara jordat ("SHUKO" typ).
Enheten bör användas inomhus under följande förhållanden:
- Temperatur-5 ° C - + 40 ° c.;
- Relativ luftfuktighet - 10-85%. Enheten får inte användas i lokaler med hög luftfuktighet, kondens eller
vatten på golv, väggar eller tak. Enheten får inte komma i kontakt med vätskor, som vatten och
lösningsmedel, farliga eller brandfarliga ämnen eller dess ångor, likaså ska man inte hälla eller torka
enheten med dessa substanser.
- Atm. tryck 80-106 kPa.
- Avsaknad av kemiskt aktiva eller brandfarliga ämnen.
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3. Enheten är en källa till exceptionellt intensivt ljus i blå-grönt spann, vilket mänskliga ögat är mycket
känsligt för. Därför måste ordentliga åtgärder vidtas för patienter, vårdpersonal och personer i närheten,
även djur och växter. Åtgärder som skall användas: Skyddsglasögon för användare och patient.
Bestrålning av ögonen innebär viss risk för skador. Ljuset får därför inte riktas mot ögonen! Exponering är
begränsad till arbetsområdet.

OBS! Det utsända ljuset är i våglängdsspannet 430-490 nanometer.
Under arbete används skyddsglasögon!
Krav för skyddsglasögon:
- måste täcka ögon och tinningen även om personen bär optiska glasögon
- tillverkad av slagtålig, färgad plast
- överför ljus i våglängd över 600 nm
- minskar ljusintensiteten för blå spektrumet över 100 gånger
- har stabil mekanisk konstruktion, inga repor eller skador på ytan.

4. Enheten skall inte användas på gravida och ammade mammor, patienter med onkologiska sjukdomar,
svår parodontal patologi, recessioner, dental hyperesthesia eller patienter under 18 års ålder.
Enheten kan endast användas enligt läkares anvisningar för personer med pacemakerimplantat, personer
med fotobiologiska reaktioner, personer som för närvarande tar läkemedel som gör dom ljuskänsliga,
personer som genomgått kataraktoperation, personer med sjukdom på näthinnan etc.

5. Lösningsmedel, brandfarliga vätskor och kraftfulla värmekällor får inte förvaras nära enheten, exponering
av någon av dessa faktorer kan skada plastdetaljer på enheten.

6. Rengöringsmedel får inte nå enhetens insida, detta kan kortsluta enheten eller orsaka potentiellt farliga
funktionsfel.

7. Enhetens kablar måste hållas säkra från trampskador och isoleringsskador, skador från vassa föremål,
hårt dragande, gnagare och kemikalier. Om skador uppmärksammas är det nödvändigt att enheten tas till
tillverkarens serviceställe. Enheten får inte användas om kablarna är skadade.
Horisontalarmen måste vara ordentligt fastvriden för att undvika mekaniska slag med motvikt eller
lamphuvud.
I fall av mekaniska slag då lamphuvud skadas får enheten inte användas. Enheten måste då sändas till
tillverkarens serviceställe.
Innan du flyttar armen i vertikal riktning eller ändrar position av lamphuvudet, är det nödvändigt att
fixeringsanordningen frigörs genom att lätta på skruven. Anordningen fixeras återigen när man skruvar åt.
Att flytta ovan nämnda delar utan att skruva upp kan skada mekanismen. Innan du flyttar enheten, se till att
hjulens spärrar är släppta.

8. Endast tillverkarens auktoriserade tekniker har behörighet att öppna och reparera enheten.

9. Endast originalreservdelar får användas till att byta ut defekta delar. Enhetens garanti täcker inte
eventuella skador som uppstår vid användning av icke-ursprungliga reservdelar. Enheten eller någon av
dess delar bör inte tas isär medan den är ansluten till elnätet!

10. Innan varje patient bör skyddsfönstret av polykarbonat desinficeras (med desinfektionsmedel).

11. ÖMTÅLIG! Var ytterst försiktig vid transport, lagring och hantering av enheten!
Under transporten i monterat tillstånd, ska två personer medfölja enheten och stödja de rörliga delarna.
Om det finns ojämnheter på golvet måste enheten flyttas av två personer.
Var ytterst försiktig när du flyttar enheten i monterat tillstånd på sluttande golv.
Åtgärder måste vidtas för att undvika skador på patienter och behandlare, såsom klämskador, slag eller
liknade. Varje ändring av enhetens läge måste göras med försiktighet för att undvika skador på patienter
eller behandlare.

12. Innan patienten genomgår tandblekning måste han/hon registrera sitt samtycke, i vilken alla
biverkningar av processen skall beskrivas fullständigt.
Obs: Vi rekommenderar att tandläkaren går en lämplig kurs i ämnet "tekniker för kliniktandblekning"!
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V. FÖRBEREDELSE OCH SEKVENS FÖR DRIFT

Enheten är avsedd att användas som en fristående enhet.
Enheten får endast användas i lokaler med vågräta golv.
LED enheten har följande användningsprincip: 10 st. enskilda Hi-Tech LED-moduler, avger blått kallt ljus i
430-490 nm spektrum, används som ljuskälla.

MONTERING / INSTALLATION
1. Packa upp transportlådan, ta ut delar och montera först bäraren med 5 hjul
2. Montera det vertikala stödet till mitten av den nedre bäraren
3. Montera den horisontella armen på stativet och fixera stoppskruven medan centrala fixeringsanordningen
släpps.
4. Montera motvikten på nedre delen av den horisontella armen

5. Montera lamphuvudet på den främre delen av horisontalarmen
6. Fixera den horisontella armen i en lämplig position med hjälp av de två fixeringsanordningarna
7. Anslut kablarna till eljacken
8. Dubbelkolla alla monterade rörliga delar för eventuella fel
9. Nätkontakten av strömkabeln kopplas in i adaptern
10. Strömkabeln kopplas till jordat eluttag av "SHUKO" typ

5.1 5.2 5.3

7.1 7.2 7.3

1 2

3 4
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1. Ta enheten ur emballaget och sätta ihop det genom att följa stegen ovan.
Placera enheten på en horisontell yta.

OBS! Enheten bör placeras minst 1 meter från ev. värmekällor.
Efter enheten positionerats med de två runda fixeringsanordningarna måste lamphuvudet ställas in på ett
sätt som inte förhindrar ev nödvändig förberedelse innan blekningen. Efter den slutliga beredningen av
patienten finjusteras lamphuvudet och placeras med avstånd på minst 3 cm mellan patient och lamphuvud.

2. Anslut nätadaptern till vägguttaget.

3. Innan du börjar använda enhetheten ska munnens mjukdelar isoleras, skyddsglasögon måste placeras
på patientens ansikte och blekningsgelen ska appliceras på tändernas yta enligt tillverkarens anvisningar.

4. Timern ställs in genom att trycka på knappar (ökning med tid) и (minskning av tid), som:
-från 10 sek till 10 min. timer har 10-sek. steg justering (exempel: 2.3 = 2 min. 30sek.)
-från 10 min. till 99 min. timer har steg 1-min. justering (exempel: 13 min.)

Efter önskad tid har valts (på displayen), tryck på START/STOP -knappen och enheten startas.

5. Om man trycker på knapparna TIMER+/TIMER- medan enheten är igång kommer enheten är pausas.
Arbetet återupptas om man trycker på TIMER+/TIMER- -knappen igen.
Stopp av arbetet kan göras när som helst genom att trycka på START/STOP-knappen. Om man inte trycker
på START/STOP-knappen manuellt kommer enheten stoppa automatiskt när vald tid har löpt ut.

6. Enheten bör stängas av i slutet av dagen, vilket görs genom att dra ut av nätkontakten från vägguttaget.

Överhettningsskydd
Enheten är utrustad med överhettningsskydd som aktiveras ifall temperaturen inne i lamphuvudet stiger upp
till 65-70° C.
När överhettningsskyddet aktiveras blir enheten inaktiverad, ljudsignal hörs, indikator visar "Oh"
och microkylningsfläkten arbetar kontinuerligt i 1 min. Efter kylning kan arbetet återupptas.
Enheten har inbyggd mikrokylningsfläkt och överhettningsskydd aktiveras endast i nödfall, då exempelvis
fläkten slutar att fungera eller om ventilerna till fläkten blir blockerade, etc.

VI. RUTINMÄSSIG VÅRD OCH UNDERHÅLL

1. Rengöring av polykarbonatfönster på lamphuvud
För varje patient desinficeras fönstret med bomull indränkt i alkohollösning.

2. Rengöring av enheten
För desinfektion av enheten, spraya desinfektionslösning på en mjuk trasa / bomull och rengör handstycket
och eladaptern. Använd inte lösningsmedel eller slipmedel eftersom detta kan skada plastdetaljer på
enheten!
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VII. GARANTI

1. Garantitiden för enheten är 12 (tolv) månader från inköpsdatum. Om inköpsdatum inte är noterat startar
garanti vid tidpunkten för produktionen.

2. Under garantitiden ersätts de defekta delarna utan extra kostnad, vid tillverkarens serviceställe.

3. Enheten och dess beståndsdelar måste användas enligt tillverkarens instruktioner. Vid bruk som inte
omfattas av tillverkarens instruktioner blir garantin ogiltig och tillverkaren står då inte ansvarig för skador
som orsakas. Enheten bör inte användas för andra ändamål såsom, belysning, möbler, eller till att förflytta
människor, djur eller föremål.

4. Om det under garantiperioden uppstår skador på grund av felaktigt bruk (mekaniska, kemiska, termiska
eller elektriska skador), skador orsakade av felaktig användning, lagring eller något annat fel som är orsakat
av användaren, då bekostas reparation användaren.

5. Denna garanti blir ogiltig om reparation eller underhåll av enheten utförs av obehörig part eller om annat
än originalreservdelar används.

Om skada uppmärksammas på elektriska kablar måste enheten omedelbart tas till tillverkarens serviceställe.
Enheten får inte användas om kablarna är skadade.

Om vätskor som vatten och lösningsmedel, farliga eller brandfarliga ämnen och deras ångor, hälls på eller
torkas på enheten, eller om insekter eller gnagare har angripit enheten, måste den omedelbart lämnas in till
tillverkarens serviceställe. I dessa fall gäller ej garantin.

Skador orsakade av elektriska stötar, åskväder, otillräckliga åtgärder för elektrisk säkerhet eller otillräckligt
skydd av patienter, personal eller yttre ljusbestrålning accepteras ej. Tillverkaren inte är skyldig att ersätta
eventuell förlorad inkomst i fall av fel eller ofullständig funktion på enheten, oavsett orsak.

Tillverkaren tar inte emot skadeanmälningar eller anspråk till följd av användarens underlåtenhet att följa
korrekt tandblekningsförfarande, nyttjande av kortare eller längre behandlingstid än föreskrivet av
blekningsmaterialtillverkare, otillräcklig effekt eller patientskada av blekningsmaterial, överdosering och
otillräcklig isolering, felaktigt skydd för patient och personal. Inte heller skador som orsakats av felaktigt
blekningmaterial med utgånget datum, lämpligt för en annan våglängd eller olämplig koncentration.

Inga anspråk eller skador accepteras på grund av felaktig säkerhet eller otillräckligt skydd vid transport,
uppackning, flytt, arbete och bevarande av enheten. Garantin blir ogiltig ifall något av ovanstående äger rum.

6. Tillverkaren rekommenderar att användaren kontrollerar enheten en gång om året (eller om det sker en
incident –omedelbart) via tillverkarens serviceställe efter följande parametrar: säkerställa att avgivande
ljusintensitet och värmestrålning från enheten är inom det tillåtna intervallet.

7. Garantiservice utförs av tillverkaren på följande adress:

Brilliant Smile Sweden AB
Backa Bergogata 16M
42246 HISINGS BACKA
Sverige

info@brilliantsmile.se
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VIII. SERVICEDATA

Mottagen
datum

Servicedatum Service Signatur

IX. ENHETSDATA

SN

LOT

Datum för produktion

Inköpsdatum

X. BRILLIANT SMILE BEHANDLINGSINTERVALL

Plasma LED Pro är utvecklad för att fungera optimalt med Brilliant Smile Swedens blekningsgeler. Följande
intervall rekommenderas:

PowerWhiteEvo (35%) - 3 x 7 min

StandardWhiteEvo (20%) - 3 x 14 min

PerfectWhiteEvo (6%) - 3 x 20 min

Senaste översynen: 05.11.2015


