Micromotor

Turbin

XO Chip Blow

XO Osseo

Scaler

XO Odontosurge

(enbart XO 4-6)

Härdljus

Intraoralt videokamera
Vattennivå 3

STANDBY
Aktivera micromotorn
och reglera den med XO
Fotkontroll.
Se relevant data på
displayen.
Kör motorn inom 50-40 000
rpm motsols med
eller
medsols med .
Displayen visar maxhastigheten när fotkontrollen inte
är aktiv och den faktiska
hastigheten när motorn är i
drift.
Ändra sprayval med :
vatten & luft, bara luft eller
ingen spray.
Slå på/av XO Chip Blow
med
(automatisk Chip
Blow när motorn med aktiv
spray stannat).

Välj mellan tre spraynivåer:
Höj nivå med .
Sänk nivå med .
Välj mellan tre maxhastigheter:
Höj nivå med .
Sänk nivå med .

Aktivera turbinen och reglera den med XO Fotkontroll.
Se relevant data på bryggans display.
Slå på/av turbinen med
eller .
:
Ändra sprayval med
vatten & luft eller ingen
spray.
Välj mellan tre spraynivåer:
Höj nivå med .
Sänk nivå med .
Välj mellan tre maxhastigheter:
Höj nivå med .
Sänk nivå med .
Displayen visar aktuell hastighet (i % av max).

När en mikromotor eller turbin med inkopplad sprayfunktion stannar aktiveras
XO Chip Blow funktionen på
den bearbetade ytan.
Slå på/av XO Chip Blow för
det aktiva instrumentet med
hjälp av .
Du kan slå av XO Chip Blow
permanent för ett eller ﬂera
instrument. Se Conﬁgurations Guiden för mer information.
Observera att XO Chip
Blow-funktionens kvalitet
eventuellt påverkas av de
vinkelstycken du använder.
Den vita lysdioden visar XO
Chip Blow för instrumentet:
1 vit lysdiod lyser: XO Chip
Blow på.
0 vita lysdioder lyser: XO
Chip Blow av.

När XO Osseo tas
fram, styrs den med XO
Fotkontrollen.

När XO Odontosurge
handstycket tas fram, styrs
det med XO Fotkontrollen.

Se relevanta data på
displayen.

Den aktuella funktionen
visas på displayen;
STANDBY, CUT eller
COAG.

Kontroller motorn i intervallet
100-40.000 o/m med
eller mot uret med .
Se den maximala hastigheten på displayen, når fot
kontrollen inte är aktiverad.
Se den aktuella hastigheten
på displayen, når motorn
roterar.
Anslut/avbryt kylvatten

.

Välj i mellan 3 kylvatten
steps:
Föröka steps med .
Sänk steps med .
Välj i mellan 3 steps av den
maximala hastighet:
Föröka steps med .
Sänk steps med .

Väljande av funktion företas
med XO Fotkontrollen:
CUT:

.

COAG:
STANDBY:

Vattennivå 2

CUT
Display visning ”CUT” för
skärning (dissektion)

Vattennivå 1

Aktivera scalern och reglera den med XO Fotkontroll.
Se relevant data på
bryggans display.

COAG
Display visning ”COAG” för
koagulering (haemostasis)

.
.

Start/stop Odontosurge med
eller
.
Bemärk:
Instrumentkontakten måste
vara aktiverad samtidigt.
Aktivering av
instrumentkontakt.

Starta/stoppa instrumentets
oscillering med
eller .
Slå på/av sköljningen med
.
Välj mellan tre vattenmängdnivåer :
Höj nivå med .
Sänk nivå med .

Aktivera härdljuset och
reglera den med XO Fotkontroll.
Kontrollera aktuell exponeringstid på displayen innan
du aktiverar fotkontrollen.
Starta härdningsprocessen
med
eller .
Displayen visar förlöpt tid
under processens gång.
Ett pip hörs var tionde
sekund.

Välj mellan tre effektinställningar:
Höj nivå med .
Sänk nivå med .

Välj mellan tre olika exponeringstider:
Höj nivå med .
Sänk nivå med .

Displayen visar aktuell
effektinställning (i % av
max).

Välg 30 sek. soft start med
.
Obs! Denna funktion kan
enbart anvandäs med Lysta
LCD 88 & 89.

Till skillnad från resten av
enhetens instrument kan
du använda videokameran
även när ett annat instrument är aktivt.
Lyft fram kameran för att se
en videobild på en skärm.
Styr videokameran via fotkontrollen så länge inga
andra instrument är aktiva.
Växla mellan lägena ”still”
och ”live” med hjälp av .
Obs! Funktionen ”still”
kräver installation av programvara på ansluten PC.

Sprayluft
Varken luft- eller
vattenspray
XO Chip Blow på
Påbörja rotation medsols
Påbörja rotation motsols
Sprayval
Slå på/av XO Chip Blow
Öka vattenmängd/sköljnivå
Minska vattenmängd/
sköljnivå
Öka maxhastigheten
Sänk maxhastigheten
Slå på/av scalern/Odontosurge
Slå på/av sköljning
Höj effekten - scalern
Minska effekten - scalern
Slå på härdljuset
Öka exponeringstiden
- härdljuset
Minska exponeringstiden
- härdljuset
Soft start / härdljuset
30 sekunder
Växla mellan “still-”/”live”-bild
- videokameran
Spara ”stillbilder” i minnet
- videokameran
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Underhåll

Infektionkontrollrutiner

Om XO Fotkontroll glider på
golvet när den aktiveras:

På morgonen innan
första patienten

På kvällen efter den
sista patienten

1. Slutför desinfektionsproceduren för vattenledningarna:

1. Desinfektera sugsystemet:

Rengör gummifötterna under
fotkontrollen med kemiskt ren
bensin.

OBS:

Efter desinﬁcering av instrumentbordets ytor måste ytorna
vara helt torra innan gummi
skyddet återplaceras.

· Kontrollera att alla instrument
fortfarande sitter i fontänens
instrumenthållare
· Slå på uniten
· Unitens vattenledningar
spolas automatiskt med
desinfektionsvätska
· Se status på displayen
2. Sätt på steril(-a) desinfekterad
(-e)/ny(-a):
· Instrumentpanel
· Instrument
· Kopp
· Handtag på instrumentbrygga, lampa och skärm
· Sugﬁlter och skydd för sugnipplar

OBS:

Om instrumentslangarna har
varit avmonterade, måste anslutningarna vara helt torra innan
slangarna monteras fast igen.

Efter varje patient
1. Avlägsna kontaminerad(-e):
· Instrument
· Instrumentpanel
· Kopp
· Handtag på instrumentbrygga, lampa och skärm
2. Rengör och desinfektera
ytorna
3. Sätt i steril(a)/ desinfekterad(e)/ny(a):
· Instrumentpanel
· Enhetsinstrument
· Kopp
· Handtag på instrument
brygga, lampa och skärm

· Aktivera S
· Sätt på båda sugslangarna
på desinfektionsnipplarna
· Aktivera S
· Se statusen på displayen
2. Avlägsna kontaminerad(-e):
· Instrument
· Instrumentpanel
· Fontänskål, “guldfång”och
kopphållare (vrid undan fontänkranen innan du ﬂyttar
fontänskålen)
· Handtag på instrumentbrygga, lampa och skärm
· Sugﬁlter och skydd för sugnipplar
3. Rengör och desinfektera
unit- och stolsytor

2460

XO® 4-2 / XO® 4-6
Quick Guide
Slå på/av din XO 4 med
hjälp av den gröna strömbrytaren på stativets
baksida.
När ett av unitens instrument aktiveras reglerar
du det med hjälp av XO
Fotkontroll, se nästa sida.

Desinfektering av vattenledningar.

När alla instrument är på
plats styr XO Fotkontroll
och XO Joystick stol och
unit. Vissa funktioner styrs
antingen automatiskt eller
manuellt.

S

Sugslangar på desinfektionsnipplar

Fontänen startar automatiskt när vattenglaspåfyllaren
stannar och när stolen når
sköljpositionen.
Fontänskålen är löstagbar för att kunna
diskas.

Starta fontänsköljningen
manuellt med hjälp av .
Aktivera vattenglaspåfyllaren
under kortare
tid än 1 sekund fylls glaset
med den förinställda mängden vatten. Aktivera en gång
till under kortare tid än 1 sekund om du vill avbryta den
automatiska påfyllningen.

4. Sätt i desinfekterad:
· Fontänskål, “guldfång” och
vattenglaspåfyllaren (när du
har placerat fontänskålen
vrider du tillbaka fontänkranen
till dess rätta position)

XO 4-delar som kan autoklaveras
(+134°C)

5. Starta desinfektionsproceduren för vattenledningarna:
· Placera alla enhetens
instrument i fontänens
instrumenthållare
· Tryck på
för att tömma
expansionsbehållaren
· Slå av enheten och låt alla
instrument sitta kvar i fontänens instrumenthållare

Om
aktiveras under
längre tid än 1 sekund fylls
vatten i koppen så länge
som knappen hålls intryckt.
Samma funktioner ﬁnns tillgängliga på XO Fotkontroll
och är därmed även åtkomliga för tandsköterskan.
Sugen startar automatiskt
när slangarna lyfts från
sughållaren.
XO 4-lampan slås på
automatiskt när stolen når
position 1, 2 eller “last position”. Lampan slås av när
stolen ﬂyttas mot sköljeller i/urstigningsposition.
Styr lampan via sensorn
under lamphuvudet utan att
du behöver vidröra den: Håll
handen inom aktiveringsområdet i mindre än en sekund för att slå på/av lampan.
Håll kvar handen längre än
en sekund för att justera
ljusstyrkan.
Använd
för att kalla på
din assistent.

Stol och unit
Flytta XO 4-stolen till
position 1 med 1 och till
position 2 med 2 .
Stolen går till sköljposition
när
aktiveras första
gången.
Stolen går till i/urstigningsposition när
aktiveras
andra gången.
Om
aktiveras två gånger
inom en sekund går stolen
direkt till i/urstigningsposition.
Gå till “last position” med
hjälp av LP .

Stolens nödstopp: Vidrör
valfri knapp (förutom )
på XO Fotkontroll eller XO
Joystick för att omedelbart
stoppa stolen.
Justera korsryggstödet med
. Första gången
aktiveras ökas stödet för
korsryggen.
Om
aktiveras en gång
till, minskas korsryggsstödet.
Patienten kan själv justera
korsryggsstödet med hjälp
av fjärrkontrollen.

Blås upp/töm korsryggstödet
med hjälp av
eller
använd fjärrkontrollen.

Arbetsposition 1
Arbetsposition 2
En gång: sköljposition
Två gånger: i/urstigningsposition

XO Joystick på stolbasen.

“Last position”
Höj stolen
Sänk stolen
Höj ryggstödet

Delar som kan rengöras i diskdesinfektor.

Sänk ryggstödet
Starta/stoppa vattenglaspåfyllaren

XO CARE A/S

Kalla på din assistent.

Usserød Mølle
Rengör gummifötterna under XO
Fotkontroll regelbundet med kemiskt
ren bensin.

Håndværkersvinget 6

Tel +45 70 20 55 11
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info@xo-care.com

Denmark
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Blås upp/töm korsryggstödet

Knapparna

och

.

“No touch”-sensor.

XO Fotkontroll.

Starta/stoppa rundspolning

