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ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA POLEREK EVE:
Wszystkie polerki EVE zostały zaprojektowane i skonstruowane do ich konkretnego zastosowania. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia tkanek, zwiększonego 
zużycia lub zniszczenia polerki, jak również powodować zagrożenie użytkownika, pacjenta lub osób trzecich.

PRAWIDŁOWE UŻYCIE: • Należy stosować turbiny, prostnice i kątnice, które są w idealnym stanie technicznym i higienicznym, co oznacza, że powinny być dobrze konserwo-
wane i prawidłowo czyszczone. Stosowane turbiny i kątnice muszą zapewniać precyzyjne i koncentryczne obroty.

•  Instrumenty należy wprowadzać jak najdalej. Przed zastosowaniem instrumentów na jakiejkolwiek powierzchni konieczne jest doprowadzenie ich 
do odpowiedniej prędkości.

•  W miarę możliwości polerować lekko okrężnymi ruchami, aby uniknąć wgnieceń.

•  Należy unikać przechylania lub efektu dźwigni, ponieważ prowadzi to do zwiększonego ryzyka złamania.

•  Natychmiast wyrzucić zdeformowane lub niekoncentryczne instrumenty obrotowe.

•  Niezamontowane polerki należy wycentrować po zamontowaniu w celu uniknięcia wibracji podczas użycia. Stosować tylko mandrylki wysokiej jako-
ści. Mandrylki o gorszej jakości mogą się złamać i spowodować uraz.

•  Należy zawsze nosić okulary ochronne. W przypadku niewłaściwego użytkowania lub wady materiałowej mandrylka, trzonek lub obrabiany przed-
miot mogłyby złamać się i stać się niebezpiecznymi obiektami latającymi. Alternatywnie użytkownik może pracować za szybą ochronną.

•  Należy nosić ochronę dróg oddechowych w celu uniknięcia wdychania pyłu. Ponadto zaleca się system odprowadzania pyłu.

Niewłaściwe użytkowanie prowadzi do słabych rezultatów pracy i zwiększonego ryzyka. Produkty EVE mogą być stosowane wyłącznie przez 
wykwalifikowany personel.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE 
 PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ:

• Nigdy nie przekraczać maksymalnej prędkości obrotowej. Zalecane i maksymalne prędkości obrotowe są różne w zależności od produktu. Należy 
sprawdzić zalecane i maksymalne prędkości w naszych najnowszych katalogach i na opakowaniach.

• W przypadku przekroczenia maksymalnej prędkości obrotowej polerki mają skłonność do wibracji. Takie wibracje mogą zniszczyć polerkę, zdefor-
mować trzonek i/lub spowodować złamanie instrumentu. W rezultacie użytkownik, pacjent i osoby trzecie mogą ulec urazowi.

• Przestrzeganie zalecanego zakresu prędkości obrotowej prowadzi do uzyskania najlepszych możliwych wyników pracy.

Nieprzestrzeganie maksymalnej dopuszczalnej prędkości prowadzi do zwiększonego zagrożenia dla bezpieczeństwa.

NACISK PODCZAS APLIKACJI: • Nadmierny nacisk może zniszczyć polerkę.

• Nadmierny nacisk prowadzi do zwiększonego wytwarzania się ciepła.

• Nadmierny nacisk może spowodować zwiększone zużycie polerki.

Należy unikać nadmiernego nacisku, ponieważ powoduje to przegrzanie, co może spowodować uszkodzenie miazgi. W skrajnych przypad-
kach instrumenty mogą ulec złamaniu i spowodować urazy.

CHŁODZENIE WODĄ: • W celu uniknięcia niepożądanego wytwarzania się ciepła na zębie wymagane jest wystarczające chłodzenie wodą (co najmniej 50 ml/min).

Niewystarczające chłodzenie wodą może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia zęba i otaczających tkanek.

SYMBOLE: Wszystkie użyte symbole i piktogramy zgodnie z normą EN ISO 15223.


