
                 

F1 CONTINENTAL E unit dentar
  
•    Designul ergonomic, lampa cu o flexibilitate deosebita, modulele integrate si tavitele
pentru instrumentar sunt doar câteva din  atuurile acestui unit dentar .
•   Pedala este lipsita de orice fel de record cu unitul legatura dintre ele fiind realizata prin
intermediul unei transmisii inductive ce asigura un control facil atit al scaunului cât si a
componentelor unitului .
•   Astfel se pot selecta de la nivelul pedalei :

- Selectarea tipului de spray aer/apa
- Selectarea  turatiei  micromotorului  25%  ,50%  si  100%  din  turatia  maxima  a

acestuia .
- Programarea automata si manuala a scaunului  .   

•   Silicon igenic, pentru comenzile manuale, pe suprafata pupitrului de comanda pentru :
•     Apa  la  scuipatoare  si  la  pahar,  sonerie  (buton  pentru  asistenta)  si  auxiliar  (ex.
Interfon) .
•    Modul cu  4 instrumente :

- Spray aer / apa cu 6 functii

- Micromotor electric:
  • Bien Air MC3 Motor 
  • Piese de mâna: piesa dreapta si contra-unghi(lux) Bien Air .

- Turbina cu fibra optica 
  • Conector cu 4 orificii 
  • turbine model Bora 36 lux Bien Air

- Detartraj cu ultrasunete
- Lampa fotopolimerizare
- Camera intraorala
- Monitor

•   Tapiterie ergonomica din material compozit ce va asigura posibilitatea  unei curatare
facile  .
 •    Dezinfectia  unitului  este  usorat  prin  posibilitatea  demontarii  unora  din  partile
componente care ar putea fi atinse de medic sau pacient in timpul manevrelor terapeutice.
Spre  exemplu  scuipatoarea  din  portelan  poate  fi  scoasa  pentru  a  fi  autoclavata,  iar
suportul pentru piese de mâna se poate inlatura pentru dezinfectie.     •    Sistemul DRY
LINE C va asigura     posibilitatea  conectarii  la  un  sistem de    aspiratie  chirurgical
(ex.Cattani Unijet 75).



•    Unitul  este  dotat  cu  separator  aer  /  apa  Cattani  si  filtru  F1  pentru  colectarea  a
amalgamului intr-o proportie de 80 % .
•   Voltaj total 24 V .

F1 Scaun dentar

•   Structura metalica acoperita cu materiale compozite usor de curatat .
•  Comanda manuala si prin intermediul pedalei    cu posibilitati  variate de memorare
pentru scaun .
Pozitie orizontala, verticala la 90° si pozitie Trendelenburg
•   Acces facil la pacient prin reglajul in inaltime de la 37  la 94 cm  .
•   Brat lateral pivotant .
•  Posibilitatea reglarii lungimii suportului pentru picioare a inaltimii tetierei si a ajustarii
unghiului scaunului, asigura un confort sporit pacientului .
•  Sistem de semnalare a avariilor .
•  Doua motoare unul pentru orizontal unul pentru verticala cu posibilitatea de a ridica
150 kg si un consum de 450 VA .

Lampa’VISION’

Doua intensitati 15000 si 25000 lux.
Geam de protectie in cazul spargerii becului. Temperatura dezvoltata 4500° Kelvin. Bec:
H-Star !2V -50W

Scaun medic

Reglabil in inaltime intre 44-60 cm .
Amortizor pe gaz  si baza din aluminiu. 

MANUAL DE UTILIZARE

PARTI COMPONENTE:
- F1 PRIME
- Manual de utilizare
- Spatar
- 3 suruburi pentru spatar
- tetiera
- 2 manere
- 2 huse manere
- suport picioare
- pedala control

Pentru a deschide pedala de control se trage usor de husa moale in vederea accesului la
acumulatori. Conectati bateriile si remontati husa. 



SCAUNUL F1 PRIME

Scaunul este construit pe un suport solid metalic, geometria sa pentru pozitionare sus, jos,
oferind  scaunului  o  flexibilitate  deosebita.  Toate  partile  vizibile  sunt  realizate  din
materiale composite folosind tehnica RIM ( Reaction Injection Molding ) .
Scaunul F1 prime este dotat cu doua motoare alimentate la 24 V ceea ce asigura scaderea
riscurilor  de  electocutare.  Miscarile  scaunului  sunt  controlate  prin  intermediul  unei
pedale fara fir. 

ALIMENTAREA ELECTRICA

Transformatorul, intrerupatorul si siguranta sunt toate asamblate intr-o cutie separata de
alimentare.
NOTA: Dupa pornirea apaatului,  asteptati  30 secunde inainte  de a folosi unitul,  timp
necesar microprocesorului de a analiza toate functiile si comenzile ( diagnosticare proprie
) . 

SIGURANTE 

Situate la nivelul cutiei de alimentare, usor accesibile, sigurantele sunt de tip T2A. 
NOTA: cutia de alimentare prezinta un circuit  de protectie   pentru supra incalzire,  in
cazul in care transformatorul se incalzaeste, circuitul va intrerupe alimentarea electrica.
Cand transformatorul se va raci, circuitul de siguranta va reveni la pozitia normala.

TETIERA

Asigura  o  mobilitate  deosebita  putand  fi   odificata  longitudinal  pana  la  20  cm.  De
asemenea, poate fi folosita si pentru batrani si pentru copii, ea fiind dublu-fragmentabila.

MANERELE

Pot fi rasicite la 90grade in afara scaunului pentru a asigura un acces liber al pacientului.
Pentru a modifica pozitia manerelor, este necesar o ridicare de aproximativ 1cm si rotirea
in sensul dorit. 

SPATARUL 

Acesta poate fi reajustat  pentru lungimea si inclinarea dorita folosind butoanele de pe
partea cea mai coborata a spatarului.

SUPORTUL PENTRU PICIOARE



 Acesta poate fi  extins in lugime pana la 10cm si prezinta doua pozitii fixe.

REAJUSTAREA SUPORTULUI PENTRU  PICIOARE

Radicand  suportul  pentru  picioare  si  apasand  butonul  de  eliberare  in  acelasi  timp,
suportul poate fi ridicat sau coborat.

PIVOTAREA SCAUNULUI

Scaunul  poate  fi  rotit  cu 40 grade chiar  si  in pozitia  cea mai  coborata.  Pentru a roti
scaunul eliberati butonul de blocare situat intre scaun si scuipatoare, si modificati-l dupa
pozitia dorita.

REGLAREA SPATARULUI 

Spatarul  prezinta  doua pozitii  ce  pot  fi  reglate  prin apasarea butonului  de eliberare a
acestuia si impingerea sau ridicarea spatarului.
NOTA: In caz de urgenta scunul poate fi adaptat cu usurinta in pozitia trendelemburg.

COMENZI DE SIGURANTA

In cazul in care in calea deplasarii scaunului apare un obstacol scaunul poate fi oprit prin
folosirea butonului STOP de urgenta situate pe pedala. Odata eliberat butonul, scaunul isi
reia functiile.

PEDALA DE CONTROL 

Aceasta  prezinta  baterii  reincarcabile  putand  fi  folosit  cablu  de  reincarcare,  in  cazul
descarcarii bateriilor.  Bateriile sunt tip AA. Pedala poate fi folosita si alimentata direct
prin cablu de reincarcare dupa scoaterea bateriilor  din pedala.  Pedala are urmatoarele
functii: 

- ridicarea scaunului = butonul 1
- cobararea scaunului = butonul 3
- coborarea spatarului = pedala la stanga
- ridicarea spatarului = pedala la dreapta
- buton de memorie = buton 2 + alte functii

REINCARCAREA BATERIILOR

Bateriile ( Ni-Cd)  in numar de patru trebuie sa fie de 1.2 V necesitand  un timp de
reincarcare  de  aproximativ  24  ore.  Cablul  de  reincarcare  trebuie  pozitionat  pe  partea
posterioara a pedalei.
Cand cablul este conectat, comenziile catre scaun sunt transmise prin cablu. Reincarcarea
bateriilor mai mult de 24 ore, poate scurta viata bateriilor. Bateriile, trebuie schimbate
dupa o perioada de utilizare intre 2 – 5 ani in functie de caz. 



PROGRAMAREA UNIT-ULUI

Unit-ul prezinta posibilitatea memorarii a cate 4 pozitii pentru 2 utilizatori. Acest lucru se
poate face din panoul de comanda din spatele scaunului.

 selectati utilizatorul apasand butonul USER
 pozitionati scaunul in pozitia dorita
 apasati butonul PROG  si apoi in timp de 3 secunde de la eliberarea lui, selectati

unul  din  butoanele  pedalei  de  control,  miscand  joystick-ul  pentru  a  memora
pozitia.

 Repetati procedura pentru restul memoriilor
 Schimbati utilizatorul pentru restul memoriilor.

FOLOSIREA MEMORIILOR

Sugestii pentru programare:
- pedala dreapta = pozitia 0
- pedala stanga = pozitie de lucru
- buton stanga = pozitie de ridicare

UNIT-UL DENTAR F1 PRIME

Pedala  este  folosita  atunci  cand  piesele  de  mana  sunt  pozitionate  in  support  pentru
deplasarea scaunului in pozitia dorita. In momentul cand unul din instrumente este scos
din suport, pedala poate fi folosita si pentru controlul pieselor de mana, exceptie facand
sprayul de aer / apa care poate functiona separate. 

 FOLOSIREA SCAUNULUI
Saunul trebuie alimentat la reteaua electrica si apoi inrerupatorul de la nivelul cutiei de
alimentare trebuie pornit, alimentarea fiind indicate cu ajutorul ledului de alimentare.

Exista 2 tabluori de comanda unul la nivelul pieselor de mana si altul pentru modulul
asistentei. In ordine, butoanele sunt urmatoarele:

- apa la scuipatoare
- apa la pahar
- buton  optional  si  auxiliar  (  exemplu:  pentru  deschiderea  usii  sau  utilizarea

aparatului de Rx.)
Apa la  scuipatoare si  pahar  sunt  temporizate  prin intermediul  unui  timer (ce poate fi
reglat in functie de dorinta medicului). Exista la nivelul suportului pentru piese de mana
leduri indicatoare pentru turatia micromotorului si sprayul de aer / apa. Ledurile pentru
spray indica fi folosirea aerului, fie folosirea apei. Pentru aer lumina este albastra, pentru
apa este verde, selectia fiind facuta cu ajutorul pedalei. Viteza micromotorului poate fi
selectata la 3 turatii diferite dupa cum urmeaza:
H (viteza mare) = intre 0 – 100%
M (viteza medie) = intre 0 – 50%
L ( viteza joasa) = intre 0 – 25%



Ledurile indica viteza astfel:
- Cand este selectat L doar ledul pentru L este aprins.
- Cand este selectat M sunt aprinse si L si M 
- Cand este selctat H toate 3 sunt aprinse.
CONTROLUL DIN PEDALA

Instrumentele  se activeaza in momentul  ridicarii  lor din suport.  Cand instrumentul
este ridicat, comenzile date din pedala sunt directe pentru acest instrument. Miscand
pedala catre stanga, instrumentul se va roti invers acelor de ceasornic, iar spre drapta
in sensul acelor de ceasornic. 

CONTROLUL APA / AER

Racirea turbinelor poate fi facuta prin apasarea butonului 3. Apasand o data apa si
aerul sunt oprite. Apasand de 2 ori ambele sunt pornite. Pentru micromotor, sistemul
de racier este asigurat tot de butonul 3 dupa urmatoarea secventa:
- aer / apa pornite
- aer / apa oprite
- aer oprit, apa pornit
- apa oprit, aer pornit

Unit-ul recunoaste optiunile medicului pentru fiecare instrument in parte. Modul de
racire  poate  fi  selectat  de  catre  medic  pentru  fiecare  instrument  in  parte.  Turatia
micromotorului poate fi selectata prin apasarea butonului 1. cand acesta este in pozitia
H si butonul este apasat o singura data el va trece in M , apasand din nou in L, si inca
o data pentru a reveni la H. 

PIESE DE MANA 

Exista intre 3 si 5 suporturi pentru piese de mana . Atentie deosebite trebuie acordata
modului in care piesele de mana sunt pozitionate  la nivelul conectorilor,  deoarece
acestia  se  potrivesc intre  ei.  Conectarea  gresita  cum ar  fi  a  turbinei  la  conectorul
pentru lampa foto determina arderea capului turbinei. 

MICROMOTORUL

Prezinta o rotatie inre 100 – 40.000 rpm. 

TURBINA

Prezinta un conector mid-west cu 4 conectori si are o turatie cuprinsa intre 300.000-
400.000 rpm. 

LAMPA FOTO



Este  controlata  cu  ajutorul  pedalei  de  unde  poate  fi  pornita  si  oprita.  Timpul  de
functionare este fixat la 40 secunde cu alarme sonore la 10 secunde. 

DETARTOR
 Poate fi  electric  sau pneumatic,  acesta   ramamamd pornit  ata timp cat pedala de
control este pornita. Amplitudinea frecventei poate fi selectata din panoul pozitionat
posterior pe suportul pieselor de mana. 

SPRAY AER / APA
Poate fi cu 3 sa 6 functii. Cel cu 3 functii prezinta : aer , apa si aer cu apa(spray)
Cel cu 6 functii prezinta aceleasi optiuni diferenta fiind posibilitatea incalzirii apei.

REGLAJUL AER / APA PTR INSTRUMENTELE DE MANA
Aerul de racire si apa pentru toate piesele de mana pot fi ajustate separat. Ajustarea se
face cu ajutorul butoanelor de la nivelul suporului pentru piese de mana. Unit-ul este
livrat cu o cheie speciala pentru reglare. Rotind in sensul anti-orar reglajul este in
sensul cresterii si orar in sensul descresterii.Chiar daca este utilizat un micromotor
electric acesta foloseste aer pwntru racire.

EVASEPT
Sistemul asigura dezimfectarea pentru sistemul de aspiratie.Folositi ½ litru de solutie
de dezimfectant.Montati furtunul aspiratorului de saliva (vezi imagine)si apoi puneti
lichidul in rezervorul situate linga bratul pentru lampa si acoperit cu un capac gri.

Sistemele apa din recipient si dezimfectare conectorilor 
Sistemul de apa din recipient pote fi ales atunci cind caliatea apei din retea nu este
calitativ buna pentru uz medical.
In spatele suportului pentru piese de mina exista un intrerupator care permite trecerea
de  la  alimentarea  din  retea  la  cea  dintr-un  recipient  separate.Cind   se  slecteaza
folosirea apei din recipient acesta este presurizat de aparat la 0,5 bar.Apa este folosita
pentru  spray ,scuipatoare  si  umplerea  paharului.Cind  apa  din recipient  se  termina
treceti comutatorul pe alimentarea din retea si presiunea din recipient va fi eliberata
putind astfel inlocui recipientul.
 
Dezimfectarea conectorilor se face prin turnarea solutie de dezimfectat in recipientul
de  linga  lampa.Apoi  se  terce  butonul  pe  pozitia  SEPTI  SPRAY.Sealege  cite  un
instrument pe rind si se apasa pedsala intre 5 si 10 secunde . Solutie trebuie colectata
intr-un recipient ce se pune sub furtune.Furtunele apoi sunt clatite cu apa curate.

Sistemul de apa  sterila
      Rezervorul  pentru  apa  sterila  este  situate  inafara  corpului  ce  contine
scuipatoarea.Micromotorul prezinta un conector extern pentru spray cu apa sterile.Pentru
a selectarea spray cu apa sterile se trece butonul pe pozitia steril flow.
      



Husele din silicon
Pentru  suportul  pentru  piese  de  mina  si  capul  aspiratorului  de saliva  exista  huse  din
silicon autoclavabil.

Sistemul de aspiratie

Furtunul de la aspirator ajunge intii intr-un filtru pentru decantor pentru solide .Apoi se
trece  inr-un  separator  in  care  aerul  este  separate  de  lichide   Aspiratia  porneste  in
momentul in care aspiratorul este ridicat din suport.

SISTEMUL DE SEPARARE

CATTANI prezinta un rezervor in care se face separarea apei de aer .Acesta prezinta un
rezervor  ce  are  un sensor  de uplere  in  interiorul  sau.Astfel  cind rezervorul  se  umple
aspiratia se opreste pina cind din rezervor este eliminate o parte din lichid in circuitul de
scurgere.Rezervorul se goleste fie cind asiratorul este pus in suport fie cind este plin si
aspiratia  este  intrerupta.Curatarea  acestui  filtru  se  face  odata  cu  curatarea  aparatului
nefiind necesara o curatare separata a acestuia.

DURR SEPAMATIC este diferit fata de cattani prin faptul ca aspiratia nu se mai opreste
pentru golirea rezervorului. Curatarea acestui filtru se face odata cu curatarea aparatului
nefiind necesara o curatare separata a acestuia.

METASYS.Exista 2 versiuni : primul actioneza pe principiul sedimentarii iar cel de al
doilea  pe   cel  al  centrifugarii.Cel  pe  baza  de   centrifuga  asigurta  o  separare  a
amalgamului in proportie de 98 % incluzind si amalgamul provenit de la scuipatoare.

INTRETINERE

Aparatul trebui curatat cu solutii dezinfectante tip SULKE MAIR.Utilizarea altor solutii
prezinta riscul ingalbenirii  partilor din plastic. Tapiteria scaunului poate fi curatata cu
solutie de apa cu sapun.
Curatarea filtrului trebuie facuta la 6 luni conform instructiunilor.
Scuipatoarea va fi curatata dupa fiecare pacient  cu apa si o data pe zi cu un dezimfectant
usor .
Curatarea  filtrului  pentru  depozite  solide   trebuie  facuta  numai  la  aspiratorul  debit
mare .Desfaceti furtunul si apoi scoateti si curatati filtrul decantor.
Curatarea filtrului F1 se face la 3 luni cind unit-ul este utilizat in chirurgie si la o perioada
cuprinsa intre 3-6 luni pentru utilizare in stomatologia generala.
Desfacerea filtrului depinde de system de aspiratie ales.Desi nu exista mari diferente intre
ele noi vom prezenta sistemul Cattani.

 Scoateti cuplele 1 si 2 (vezi figura )
 Desfaceti cirligele de cauciuc de la capac de pe o parte sau de pe ambele.
 Ridicati capacul



 Desfaceti surubul ce tine filtru si apoi scoateti-l.
 Scoateti  capacul  filtrului  .Scoaterea  capacului  poate  fi  dificila  de  aceea

recomandam  utilizarea  unui  obiect  ascutit  ce  va  fi  pozitionat  inre  capac  si
rezervor.

 Goliti filtru si scoateti-l cu grija mai ales la sita ce colecteaza particule
 Aranjati cap la cap sagatile de la capac si de la fitru de la corpul scuipatoarei.
 Fixati filtru in pozitia sa si apoiu furtunele.
 Coboriti scuipatoarea la locul ei si asigurati-va ca este correct impinsa pina la

miner.

Piesele de mina

La montarea pieselort de mina asiguraati-va in primul rind ca piesele de mina sunt 
montate correct in conectorii corespunzatori.
Ungerea pieselor de mina trebuie facuta inainte de sterilizarea acestora  si de cel putin doua ori pe
zi .A se folosi doar ulei medical LUBRIMED si sprey SPREYNET 500 .
Ungerea se face prin indepartare frezei si pulverizare atit pe capul turbinei cit  si in orificiile din 
interiorul  turbinei .
Important : utilizarea acestor uleiuri  prelungeste viata piselor de mina.

SCIMBAREA BECULUI PENTRU FIBRA OPTICA
Folosind un ac cu virf de 1mm diametru dupa ce a fost scoasa acoperitoarea motorului se 
trage becul de halogen.Inlocuiti becul si introduceti-l fiind sigur ca a fost impins pina la 
capat.
NOTA nu introduceti becul cu degetele neacoperite.Folosi manusi sau o cirpa  pentru a 
evita arderea becului.
CURATAREA MOTORELOR

 Indepartati motorul din conector
 Scoateti protectia si inelul de siguranta a motorului.
 Suflati cu aer asa cum este aratat in imagini
Curatarea conectorilor se face ciu ajutorul unui ac curatind orificiile ci acesta .

 Schimbare becului de la turbine :
 Deconectati turbine de la conectorul Unifix
 Desfaceti tartea din spate a turbinei
 Introduceti o///???? in orificiul din spatele becului
 Extrageti becul tragind in fata
 Introduceti becul nou (cu orificiul privind in fata)apasind pina cind cei 2 pini au 

intrat complet in orificii.
 Conectati turbine la conectorul unifix

NOTA nu introduceti becul cu degetele neacoperite.Folosi manusi sau o cirpa  pentru a 
evita arderea becului.

LAMPA DE FOTOPOLIMERIZARE

ATENTIE a nu se curate cu alcool pe suprafetele din material compozit.
Schimbarea becului:



 Desfaceti lampa din conector.
 Desurubati piulita de linga fibara optica
 Scoateti fibara optica
 Tineti lampa oriyontal cu butonul de start in jos.
 Scoateti piulita si partea superioara a capacului
 Schimbati becul tinindul pe marginile parabolelor.Trageti mai intii in spate 

apoi ricicati si trageti spre inainte.
 Scoateti becul pentru al putea deconecta de la circuit
Curatarea filtrului respecta aceeasi pasi darn u este necesara scoaterea becului 
.Curatarea lui se va face cu alcool .
ATENTIE partea ce reflecta trebuie poyitionata catre bec.Pentru a vedea care este
aceasta fata priviti filtrul din lateral si veti vedea 2 margini la nivelul partii 
reflectante.

DEtartrorul  ultrasonic poate fi autoclavat la 134°C.A NU se lubrefia.

GARANTIA 

Este de 2 ani neoferindu-se :
             Daune de transport

Instalare incorecta de personal neautorizat
Mentinere si reparare incorecta
Utilizarea de apa nefiltrata
Variatii ale tensiunii pe circuitul de alimentare

Totodata garantia expira in urmatoarele conditii:
 Utilizarea in alte conditii de temperature si umiditaet decit cel eprescrise 

de producator
 Sterilizare cu UV a pieselor de mina
 Folosirea de solventi puternici

            Specificatii tehnice
             Greutate:250kg
                Capacitate de ridicare:135kg
                Clasa  1b
                Alimentare electrica:230 V AC ±10% ,50Hz
                                                 F1 terbuie conectat in comformiatte cu normele iso 7494
                 Transformator:   Ps 2150C2,max.600VA
                 Sigurante:2 bucati T3,15 A
                 Presiune apa min3 bar(eliminate din compressor min 5 bar),max.7 bar
                 Presiune apa:minn.6bar,max.7 bar
                 Umiditate:30-75%(pt operare) si 10-100%(pt transport)
                 Temperatura:de operare+10-+40°C
                                       de transport :-40-+70 °C




