
  Optimal 09
                                                            
      

  Instructiuni de utilizare



1. Descrierea si utilizarea unitului

Unitul dentara Slovadent 800 Optimal este adecvata pentru toate tratamentele din practica stomatologica si 
este compusa din scaun, blocul scuipator, lampa halogen si masa pentru instrumente cu piese de mana.

  
  Unitul  dentar  este ansamblul  format din scaun  (1) care este dotat  cu miscari  electromecanice si  este
complet programabil cu suport de spate si cap reglabil (6). La baza scaunului este montat blocul energetic
(7)  cu  bratul  pantografic  care  permite  reglajul  pe  inaltime  si  pozitionarea  mesei  medicinale  pentru
instrumente (2). In blocul energetic exista tot echipamentul necesar pentru a alimenta unitul cu surse de apa,
aer si electricitate. De asemenea, optional, exista un incalzitor de apa pentru paharul de igiena si separator,
pentru  aspiratie  de  volum  mare  si,  optional,  separator  amalgam.  Pe  masa  medicinala  pentru  medic,
instrumentele principale sunt pompa cu 3 cai, turbina de viteza mare, micromotorul electric cu piesele de
mana si, optional, piesa de detartraj ultrasonica, lampa cu LED pentru polimerizare. Optional, este posibil sa
se livreze unitul cu masa medicinala si furtunele superioare.  
Puteti regla inaltimea intregii mese prin eliberarea franei de pe bratul pantografic prin rasucirea butonului (9) 
si simpla deplasare a mesei in pozitia dorita. Apoi strangeti butonul franei pentru a bloca pozitia.
In partea posterioara exista masa asistent (3) unde se afla o pompa cu 3 trei cai, aspiratie volum mare,
ejectorul  de  saliva  si,  optional,  piesa  de  mana  pentru  sablat,  lumina  de  polimerizare,  camera,  sau  alt
instrument.
Blocul scuipator (4) este fixat la scaun, astfel ca se misca impreuna cu acesta. Blocul scuipator si paharul de
igiena este posibil a fi indreptate catre pacient pentru a avea un acces confortabil.
Pe  acelasi  brat  de  sprijin  este  montata  lampa halogen descoperita  cu  iluminare  puternica  (5)  complet
reglabila la pozitia necesara si, optional, panoul LCD pentru camera intra-orala.

2. Detalii tehnice

Sursa de alimentare cu energie electrica                                         230 V, 110 V opt.
Frecventa sursei                                             50 – 60 Hz
Lampa halogen                                                                                17 V 95W  min. 45 000 lux       
Consum de putere fara compressor                                                 350 VА
Clasa de protectie                                                                             I
Greutatea unitului                                                                             155 ± 5% kg
Greutatea max. a pacientului                                                            200 kg
Presiunea nominala a fluxului apei de intrare                                     0,25 – 0,6 МPa
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Presiunea nominala de intrare a aerului                                             0,45 – 0,7 МPа
Temperatura apei in incalzitorul de apa                                              40° ± 7°C
Scaunul este in conformitate cu ISO 6875 

3. Ambalare si depozitare 

Unitul dentar este livrat in cutie de lemn de dimensiuni: 1400 mm x 650 mm x 1100 mm si greutate 170 kg
brutto si cutie de carton cu dimensiunile 800 mm x  600 mm x 400 m  si greutatea 25 kg brutto.
Marfa trebuie depozitata in loc sigur si curat cu gama de temperaturi de la 0 – 40°C si umiditate mai mica de
80%.
Nu este permisa inclinarea cutiilor mai mult de 30° sau rasturnarea acestora.Cutiile contin componente din
sticla, prin urmare, manipularea trebuie sa se faca cu atentie. Continutul cutiilor este aratat in „Lista de
coletaj“ care este livrata impreuna cu acest manual al utilizatorului.

4. Instalarea unitului

Instalarea trebuie executata de catre o firma autorizata de service cu certificat valid dat de producator, in caz
contrar, termenii de garantie nu pot fi aplicati.

5. Conditii de siguranta
Inainte  de  pornirea  unitului,  va  rugam  sa  va  asigurati  ca  toate  sursele  sunt  prezente  si  ca  ventilele
corespunzatoare sunt deschise. In special, apa si aer.
Daca se observa scurgere de apa, nu este permisa pornirea unitului si trebuie sa inchideti robinetul de apa
principal pentru a preveni defectarea unitului. In acest caz, este necesara mentenanta de service.
Nu este permisa deschiderea si indepartarea capacelor de pe unit, in special cele de pe blocul energetic,
unde este prezenta reteaua principala de tensiune.

  
6. Reglarea unitului

Inainte de prima pornire, asigurati-va ca micromotorul este montat la furtun si piesa de mana la micromotor,
piesa de mana de la turbina este montata la furtun si piulita furtunului este stransa ferm, piesa detartraj
ultrasonic este montata la furtun si pompa are montata duza.
Reglati inaltimea mesei pentru medic la inaltimea dvs confortabila de lucru prin eliberarea franei de pe bratul
pantografic pentru masa si, dupa aceasta, strangeti ferm frana inapoi pentru a bloca pozitia bratului.

7. Reglarea si utilizarea furtunelor superioare ale mesei medicinale

Pot fi conectate maximum 5 instrumente la masa medicinala: seringa/pompa, micromotorul, turbina, piesa
detartraj ultrasonica si lampa de polimerizare. Toate instrumentele cu miscare de rotatie pot fi prevazute cu
lumina. Unitul are o functie de blocare a functionarii a 2 sau mai multe instrumente de rotatie care lucreaza in
acelasi timp. Pentru functionarea corecta a unitului, numai 1 instrument poate fi ales in acelasi timp.

Comenzile panoului frontal:
1- Iluminat ON/OFF la fiecare instrument
2- ON/OFF racirea cu apa a instrumentelor
3- stanga (lumina ON)/dreapta (lumina  OFF) rotirea micromotorului
   - in timp ce se lucreaza cu piesa de detartraj, se cupleaza modul ENDO ON/OFF
4- ON/OFF racirea cu aer a instrumentelor (OFF de asemenea, racirea cu apa)
5- ON/OFF lampa de functionare
6- comutarea intre 2 setari diferite de rotire ale micromotorului si setarile de putere ale piesei de detartraj 
8- butonul "minus" scade rotatia micromotorului sau puterea piesei de detartraj
9- butonul "plus" creste rotatia micromotorului sau puterea piesei de detartraj
10- butonul de umplere a paharului de igiena
11- butonul de curatare a scuipatoarei

Controlul scaunului stomatologic-
Deplasarea scaunului sus (12) si jos (15)
Deplasarea spatarului sus (14) si jos (13)

Exista o coloana de diode (7),  pe panou, care indica setarea rotatiei micromotorului sau puterea piesei de



detartraj. Sunt 32 de trepte de reglare a rotatiei pentru 8 diode, astfel ca, 1 dioda se potriveste pana la 4
reglaje de rotatie. Cantitatea de apa de racire pentru fiecare instrument poate fi reglata separate cu butonul
de rotatie plasat la partea de jos dreapta a mesei.
Exista o cutie de colectare din plastic la partea de jos a mesei pentru uleiul separat din aerul reziduu ce iese
din turbine. Este necesar a fi curatata in mod regulat.

Valoarea reglajului micromotorului si a piesei de detartraj:
Setati rotatia micromotorului (sau puterea piesei de detartraj) la instrumentul ales ca fiind prima valoare din
memorie. Apasand butonul numarul 6, lumina indicatoare de pe acest buton se aprinde  ON.  Apoi setati o
alta valoare diferita a rotatiei micromotorului (puterea piesei de detartraj). O alta apasare a butonului numarul
6 schimba setarile intre aceste 2 valori care sunt in memorie. De asemenea, se schimba si diode indicatoare
de pe buton. Este posibil sa se seteze 2 valori diferite pentru fiecare micromotor (sau piesa de detartraj).

Programarea sistemului de umplere a paharului de igiena:
Pentru umplerea paharului, apasati si mentineti apasat butonul de umplere a paharului (10) pana cand avem
suficienta apa. Prin eliberarea butonului, timpul cat a fost tinut butonul apasat se stocheaza in memorie. O
alta apasare scurta a butonului 10 (pentru mai putin de 3 secunde) activeaza umplerea paharului de igiena
din nou, pentru aceeasi durata de timp ca si cea scrisa in memorie, asa ca paharul se umple pana la acelasi
nivel ca sic el programat. Apasarea scurta a butonului de umplere a paharului de igiena (10) in timp ce
paharul este umplut, opreste procesul de umplere a paharului.

Spalarea scuipatoarei/cuspidorului:
Spalarea cuspidorului este setata pentru 15 secunde. Prin apasarea scurta a butonului (11), obturatorul este
activat si printr-o alta scurta apasare a butonului (11), in timp ce cuspidorul este inchis, spalarea se opreste.
Dupa 15 secunde spalarea se opreste de la sine.
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8. Reglarea si utilizarea scaunului

Exista  o  blocare  a  functiei  de  control  pe  scaun in  timp ce  se  lucreaza  cu  un  instrument  de pe  masa
medicinala. Singura functie disponibila atunci este pozitia anti-soc a scaunului (butonul numarul 3).
Pentru controlul manual al scaunului, exista 4 butoane (12, 13, 14, 15). In timp ce se apasa fiecare buton,
scaunul se misca. Prin eliberarea butonului, scaunul se opreste automat. Nu este posibil sa miscati spatarul
si scaunul in acelasi timp.
Cand scaunul este setat intr-o miscare instantanee inversa, scaunul nu schimba imediat miscarea. Reactia
este intarziata pentru cca 1- 1,5 secunde, pentru a preveni defectarea motorului.
Comutatoarele de siguranta de pe scaun previn accidentele cauzate de scaun. Cand acestea sunt activate,
auziti un semnal acustic mai lung si scaunul se opreste imediat, apoi scaunul si spatarul se pot deplasa
numai in sus. Dupa dezactivarea comutatoarelor de siguranta, toate caracteristicile scaunului sunt din nou
disponibile.
Pozitia Anti-soc se activeaza prin apasarea butonului “E+” (19). Spatarul ajunge la cea mai joasa pozitie, in
timp ce sezutul la cea mai ridicata pozitie a sa, astfel incat accesul la pacientul intins este mai bun.
Pozitia de Baza (pentru coborarea de pe scaun) se activeaza prin apasarea butonului “0” (17). Spatarul se
deplaseaza in cea mai ridicata pozitie a sa, iar sezutul in cea mai joasa. Cand scaunul ajunge in aceasta
pozitie,  se  poate  auzi  un  semnal  acustic  scurt,  ceea  ce  inseamna,  de  asemenea,  ca  senzorii  pozitiei
scaunului  s-au resetat.  In timp ce scaunul se misca spre Pozitia de Baza, este posibil  sa se opreasca
scaunul prin  apasarea oricarui  buton de control  al  scaunului  plasat  pe spatar,  la  masa asistent,  sau la
comanda de picior. Aceasta treapta este, de asemenea, urmata de un scurt semnal sonor.

Programarea pozitiilor scaunului, pozitia numarul 1 (butonul 14):
Deplasati scaunul intr-o pozitie adecvata, apoi apasati si mentineti apasat butonul “M” (16) pentru cel putin 5
secunde, pana cand auziti un semnal sonor. Prin eliberarea butonului “M” (16) si apasarea butonului “1” (14)
pozitia curenta a scaunului se salveaza in memoria numarul 1. Daca nici un buton de la 1 – 4 (12, 13, 14, 15)
nu  este  apasat  in  timp  de  10  secunde  dupa  eliberarea  butonului  “M”,  scaunul  paraseste  modul  de
programare  de  la  sine,  urmat  de  3  semnale  sonore  scurte.  Alta  posibilitate  de  parasire  a  modului  de
programare este de a apasa butonul “M” inca o data, urmat de 3 semnale acustice scurte, de asemenea.
Alte pozitii 2-4 (butoanele 12, 13, 15) sunt programate in acelasi fel.

Deplasarea scaunului in pozitia 1 din memorie:
Pentru  aceasta  operatiune,  trebuie  sa  apasati  butonul  “M”  (16),  care  activeaza  modul  memorie.  Dupa
eliberarea butonului “M” (16), alegeti o pozitie prin apasarea butonului “1” (14). Scaunul se deplseaza in
pozitia 1 in mod automat. In timp ce scaunul se deplaseaza in pozitia 1, este posibil sa se opreasca scaunul
prin apasarea oricarui buton de control al scaunului plasat pe spatar, masa asistent sau comanda de picior.
Aceasta treapta este urmata de un scurt semnal sonor, de asemenea.

Pozitia de spalare a gurii pacientului:
Prin apasarea butonului “S” (18) spatarul se deplaseaza in pozitia sa cea mai inalta, care este urmata de un
scurt  semnal  acustic.  Prin  apasarea  butonului  “S”  (18)  din  nou,  spatarul  se  deplaseaza  in  pozitia  sa
anterioara, deplasare urmata de un scurt semnal acustic.
In caz de anulare a operatiunii de ridicare a spatarului prin apasarea oricarui buton, spatarul revine in pozitia
sa anterioara prin apasarea butonului “S” (18), din nou.



9. Setarea si folosirea  mesei asistent

Panoul de asistent poate contine patru instrumente:
 furtun ejector saliva (1)
 furtun de aspirare de mare volum (2)
 pompa/seringa cu trei cai (3)
 instrument opțional ( LED fotopolimerizare, sablator, etc..)  (4)

Dupa scoaterea furtunului din suport,  aparatul incepe automat aspirarea. Puteți regla fluxul de aer  aspirat
prin clapeta controlată de butonul culisant  (5).  Vă rugăm să spălați  periodic  furtunele  de aspiratie cu o
cantitate mică de apă curată, cu lichid de dezinfectare adăugat.
De la  masa asistent puteți  spăla  scuipatoarea prin apăsarea butonului (6),  și va dura aproximativ 20 de
secunde. Apoi se va opri automat. De asemenea, puteți umple cana de la ea prin apăsarea butonului (7). De
asemenea, se oprește automat. Timpul poate fi reglat de tehnician în timpul instalarii sau dacă este nevoie in
momentul schimbarii.

10. Setarea si folosirea  blocului cuspidor/scuipator

Pe partea din spate a blocului cuspidorului/scuipatorului există filtru  grosier cu  capac de culoare galbenă
pentru  retinerea   impuritatilor din aer pentru a preveni deteriorarea separatorului aer-apă. Vă rugăm să
curățați periodic.

În spatele ușilor blocului cuspidorului/scuipatorului există o sticlă mică de apă de răcire. Dacă este goala, vă 
rugăm să opriți aparatul și așteptați min 5 sec. pentru a permite iesirea presiunii, puteți umple sticla cu apă 
distilată. Porniți unitatea pentru presurizarea sticlei din spate.



11. Setarea si folosirea  pedalei

 Cu pedala puteți porni sau opri instrumentul care este în acel moment scos din suport. Pedala din dreapta
(6) este utilizata pentru instrumentul de lucru fără spray de racire, si apasarea simultana a pedalelor (6 + 7)
incepe instrument de lucru cu spray de racire.  Prin apăsarea pe butonul din mijloc (8), puteți controla funcția
chipblower.

12. Setarea si folosirea  bratului drept 

    Cotiera de pe partea  dreapta este posibil să se încline în jos apăsând pe capacul de plastic de jos a
cotierei față spre scaun cu genunchiul și apoi cotiera este posibil să se încline în jos.
     Mutandu-l la cea mai înaltă poziție se va bloca automat în acea poziție .

13. Setarea si folosirea  lampii halogen

Lumina de  halogen are trei nivele posibile  de reglare a intensității. Acesta poate fi activata prin apăsarea
butonului de pe panoul de masă medicinala - a se vedea capitolul 8 (poziția 8) și apoi intensitate reglabilă cu
comutatorul (2). Există 4 etape: de la zero la intensitate maximă. Fiecare apasare laterala a comutatorului
schimbă nivelul la următorul pas de intensitate.



Slovadent, s.r.o.
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LISTA DE COLETAJ          

Nr crt                         Numele grupului, componentei Numar de piese
    

1a Scaun cu perne amortizoare 1

2 Capacul posterior al scaunului 1

3 Fateta frontala a scaunului 1

4 Spatar si tetiera 1

5 Bloc bol scuipatoare 1

6 Bloc brat scuipatoare 1

7a Bloc scuipatoare 1

8 Masa cu brat tip coloana 1

9 Masa cu brat multiarticulat 1

10 Coloana suport lampa pentru suport monitor 1

11 Coloana suport lampa cu suport monitor 1

12 Lampa 1

13b Suport masa asistent si masa asistent 1

15 Rezemator rabatabil brat dreapta 1

16 Blocul de tensiune 1

17 Capac al blocului de tensiune 1

18 Masuta de lucru 1

19b Pedala comutare multifunctionala 1

20.1 Masuta de lucru 1

20.2 Furtun presiune 3/8“-3/8“, reductie 1/2“-3/8“ 1

20.3 Recipient pentru colectare ulei 1

20.4 Robinet-ciuperca 1

20.5 Cart 1

20.6 Accesorii seringa 4

20.7 Surub cap ingropat 6x70 3

20.8 Saiba 12 3

20.9 Capac mobilier 2

20.10 Reductie 63x40, fisa 1

20.11 Set de sigurante / T3,15A;T5A;T10A; LV-T6,3A,UV-T0,5A/ 1

20.12 Set cleme mici, mari 1

20.13 Garnitura etansare AV 1

20.14 Aspirator VO 1

20.15 Ejector saliva Ending Cattani, aspiratie 1

21.1 Ghidul utilizatorului 1

21.2 Certificat de garantie 1

22 Scule, compresor, scaun vezi certificatul de garantie 
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