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1 Leveransomfattning – VacStation

1. Leveransomfattning – VacStation

1. Motorhus
2. flexibelt vakuumrör
3. Sugmunstycke
4. Flödeskontroll
5. Strömkabel
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2 Symboler

2. Symboler
WARNING

Om instruktionerna inte följs korrekt kan det medföra risker
för produkten eller användaren/patienten.

NOTE

Ytterligare information, driftinstruktioner och prestanda.
Serienummer
Katalognummer
Tillverkningsdatum
Partinummer

LOT

Skyddsjord (jordad)
Applicerad del av typ B
Säkring
Märkning enligt WEEE-direktivet
Förvaras torrt
55 C
20 C

Gränsvärden för temperatur

80%

Gränsvärden för luftfuktighet
20%
106kPa

Gränsvärden för lufttryck
70kPa

Tillverkarens logotyp
CE-märkning
E C R EP

Auktoriserad representant inom Europeiska gemenskapen
Läs bruksanvisningen
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3 Inledning

3. Inledning
3.1 Användningsområde
VacStation används för att minska aerosoler vid borrning, slipdamm och
kvicksilverånga under dentala ingrepp, innan de sprids i luften.
Denna enhet får endast användas på sjukhus, kliniker och
tandläkarmottagningar av behörig tandvårdspersonal.

3.2 Säkerhetsanvisningar
1. Läs denna bruksanvisning före användning.
 2. VacStation måste stå upprätt när den används. Maskinen får inte läggas på
sidan eller placeras upp och ned eftersom detta kan orsaka skador på maskinen
eller förkorta dess livslängd.
3. Vid byte av filter, var uppmärksam på om gummiinfattningen ligger plant,
annars uppstår luftläckage och sugeffekten reduceras.
4. När du använder låsknappen, tryck hårt på toppkåpan och lås därefter
låsknappen. I annat fall kan låsknappen skadas.
5. Huvudfiltret är tungt, så var försiktig vid byte. VacStation är tung, så var försiktig
när du flyttar den.
6. Vid byte av det primära effektfiltret, säkerställ att den täta sidan är vänd mot
filtret och att den glesa sidan är vänd mot luftintaget.

WARNING

1. Enheten kan fånga upp virus och bakterier från luft som sugs in. Observera att
enheten inte kan användas för att förhindra spridning av virus och bakterier i luft som
inte passerar genom filtren.
2. Enheten får inte placeras i fuktiga omgivningar eller där den kan komma i kontakt
med någon typ av vätska.
3. Enheten får inte exponeras för direkta eller indirekta värmekällor. Enheten måste
användas och förvaras i en säker miljö.
4. Enheten kräver speciella försiktighetsåtgärder när det gäller elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC) och får endast installeras och användas i strikt
överensstämmelse med EMC-informationen. Använd inte enheten i närheten av
lysrör, radiosändare eller fjärrkontroller, och använd inte systemet i närheten av aktiv
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3 Inledning
HF-kirurgisk utrustning på sjukhus. Bärbar RF-kommunikationsutrustning (inklusive
kringutrustning som antennkablar och externa antenner) får inte användas närmare
än 30 cm (12 tum) från någon del av VacStation. Detta gäller även kablar som
specificerats av tillverkaren. I annat fall kan utrustningens prestanda försämras. Får
inte användas eller förvaras i höga temperaturer. Följ angivna villkor för användning
och förvaring.
5. Om något onormalt inträffar i enheten under behandling ska den stängas av.
Kontakta återförsäljaren.
6. Öppna eller reparera aldrig enheten själv. Om detta görs upphör garantin att gälla.
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4 Installera VacStation

4. Installera VacStation
4.1 Avlägsna skyddsmaterialet (emballageskum)
Innan maskinen används första gången måste skyddsmaterialet som används som
transportskydd i botten av huvudfiltret tas bort, annars fungerar inte maskinen
normalt. Följ stegen nedan för att avlägsna skyddsmaterialet.

Steg

Schematisk skiss

Beskrivning

1

Ta bort toppkåpan:
Öppna
de
fyra
spännena
(markerade med blå pilar) och lyft
bort toppkåpan.

2.

Lyft ur alla delar av huvudfiltret:
Lyft bort tätningslisten och
filterdelarna i följd. Lyft sedan ur
den del av huvudfiltret som
markeras av den streckade linjen.

3

Avlägsna skyddsmaterialet:
Avlägsna skyddsskummet i botten
av huvudfiltret. Skummet kan
kasseras i enlighet med lokala
lagar och föreskrifter
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4 Installera VacStation

4

Montera ihop motorhuset:
Montera delarna i ordning och lås
de fyra spännena.

4.2 Installera VacStation
1

Installation av sugmunstycke:
Skruva på muttern och fäst
sugmunstycket på det flexibla
vakuumröret.

2

Installation
av
det
flexibla
vakuumröret:
Plugga
fast
det
flexibla
vakuumröret på toppkåpan.

NOTE

Vakuumröret
ska
installeras
vertikalt och fästas på toppkåpan,
annars försämras sugkapaciteten.

Sida 9/2526

4 Installera VacStation

3

Anslutning av strömkabel:
Montera
ena
änden
av
strömkabeln i motorhuset och den
andra i ett eluttag.

NOTE

Endast den ursprungliga
strömkabeln får användas.

4

Anslut flödeskontrollen:
Anslut
ena
änden
av
anslutningskabeln
till
flödeskontrollen och den andra
änden av anslutningskabeln till
uttaget på motorhuset enligt
bilden.
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5 Användargränssnitt

5 Användargränssnitt
Slå på strömmen
Ställ strömbrytaren 4 på “

”

Öka luftflödet
Tryck på flödesökningsknappen 3 för att
ändra luftflödet från 1 till 10.
Minska luftflödet
Tryck på flödessminskningsknappen 2 för
att ändra luftflödet från 10 till 1.
Stäng av
Ställ strömbrytaren 4 på “

”

1 Information på skärmen
2 Minska luftflödet
3 Öka luftflödet
4 Strömbrytare
Sätta på kontrollenheten
Tryck flödeskontrollens strömbrytare 6
mot sidan "PÅ".

6

5. Flödesinställningsvred
6. Flödeskontrollens
strömbrytare

Flödesinställning
Vrid flödesinställningsvredet medsols för
att ändra luftflödet från 1 till 10, motsols
från 10 till 1.
Stänga av kontrollenheten
Tryck flödeskontrollens strömbrytare 6
mot sidan "AV".
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6 Användaranvisningar

6. Användaranvisningar
WARNING

Blockera inte luftintaget på något sätt, det kan skada motorn. Om filtret
blockerats måste det bytas ut omedelbart för att undvika skador på motorn.
NOTE

Avlägsna skyddsskummet
användningen.

som

sitter

under

huvudfiltret

före

första

När du använder låsknappen, tryck hårt på toppkåpan och lås därefter
låsknappen. I annat fall kan låsknappen skadas. Fixera det flexibla vakuumröret,
justera in dess riktning efter behov, anslut strömförsörjningen, slå på strömbrytaren
(utan att ansluta ett externt tangentbord för att justera luftflödet). Det värde som nu
visas är inställt luftflöde vid senaste avstängning.
Vid uppstart visar displayen ett tvåsiffrigt värde som indikerar
luftflödesintervallet 01-10. Om inget händer inom 3 minuter (inklusive knappboxen
och maskinens ▲- eller ▼-knapp), visas det kumulativa flödesvärdet med tre siffror
(när fläkten roterar 5,76 miljoner varv är det kumulativa värdet 001, vilket
ackumuleras i multiplar om 5,76 miljoner varv.)

6.1 Inställning av luftflöde
Luftflödet kan ställas in på 01~10. Klicka på ▲ eller ▼ för att ställa in
luftflödet. När 01 visas är luftflödet som minst, när 10 visas är luftflödet som
störst.

6.2 Anslut flödeskontrollen för justering av luftflöde
När flödeskontrollen för luftflödesreglering är ansluten, slutar maskinens ▲eller ▼-knapp att fungera. Luftflödet kan då endast justeras med vredet på
kontrollenheten. När luftflödet är högt är maskinens sugkapacitet hög. Vi
rekommenderar att du arbetar med ett högt luftflöde inställt.
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6 Användaranvisningar

6.3 Stänga av enheten
Stäng av enheten genom att trycka flödeskontrollens strömbrytare åt sidan
"AV” "OFF" visas då på skärmen. För att koppla bort strömförsörjningen, tryck
motorhusets strömbrytare till “ ”.

WARNING

I vissa fall, till exempel när sugmunstyckets temperatur är mycket lägre än
vattnets, kan kondensvatten förekomma på sugmunstycket. Låt apparaten vara
igång i 15-30 minuter utan att utföra någon behandling för att säkerställa att det
flexibla vakuumröret och sugmunstycket är fria från vatten och ånga.
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7. Underhåll

Följande komponenter visas på bilden:
1: Motorhus
2: Huvudfilter
3: Sekundärfilter
4 Primärfilter av bomull
5: Gummiplatta
6: Toppkåpa
7: Flexibelt vakuumrör
8: Sugmunstycke

7.1 Rengöring och desinfektion
7.1.1 Före användning
Av hygienskäl måste komponenterna (sugmunstycket) rengöras och
desinficeras före varje användningstillfälle för att förhindra kontaminering. Detta
gäller såväl den första användningen som efterföljande användningar.
Komponenterna (flexibelt vakuumrör, motorhus, strömkabel och flödeskontroll)
måste rengöras och desinficeras regelbundet enligt hur de har använts. Följ
nationella riktlinjer, standarder och krav för rengöring och desinfektion.
Detta instrument kan endast rekonditioneras i begränsad omfattning. Antalet
rekonditioneringar bestäms utifrån funktion/slitage på enheten. Det finns inget
maximalt antal tillåtna rekonditioneringsprocedurer. Enheten får inte återanvändas
om det finns tecken på materialförsämring. I händelse av skada ska enheten
rekonditioneras innan den skickas tillbaka till tillverkaren för reparation.
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7.1.2 Allmänna rekommendationer


Användaren ansvarar för produktens sterilitet, både vid första
användningstillfället och vid framtida användningar. Det är även användarens
ansvar om skadade eller smutsiga instrument används.



Använd personlig skyddsutrustning (handskar, skyddsglasögon osv.) för din
egen säkerhet.



Använd endast en desinfektionslösning med godkänd effektivitet (VAH/DGHMcertifierad, CE-märkt, FDA-godkänd) och följ tillverkarens anvisningar för
desinfektionslösningen.



Vattenkvaliteten måste uppfylla lokala bestämmelser, i synnerhet vid den sista
sköljningen och vid användning av diskdesinfektorer.



Använd inte blekmedel eller desinfektionsmedel med klor.

Komponenter som ska desinficeras
Sugmunstycke

Flexibelt vakuumrör

Strömkabel

Flödeskontroll

Motorhus

Torka av alla ytor med en trasa, lätt fuktad med desinfektionssprit (etanol 70 till 80 vol% )
i minst 2 min, upprepa 5 gånger.
NOTE

Använd inget annat än desinfektionssprit (etanol 70 till 80 vol%).
Använd inte för mycket etanol eftersom det kan tränga in i maskinen och skada
komponenterna.
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7.2 Filterbyte
7.2.1 Bytesfrekvens för filter

Komponenter
Primärfilter av bomull

Sekundärfilter

Huvudfilter

Frekvens
(Kontrollera det kumulativa flödesvärdet
på skärmen)
Displayen visar 010 och multiplar av detta som
010/020/030…
(Cirka 1 gång i månaden, baserat på en
genomsnittlig driftstid om 4 timmar per dag)
Displayen visar 050 och multiplar av detta som
050/100/150…
(Ung. var 3:e till 6:e månad, baserat på en
genomsnittlig driftstid om 4 timmar per dag)
Displayen visar 100 och multiplar av detta som
100/200/300…
(Ung. var 6: e till 12: e månad, baserat på en
genomsnittlig driftstid om 4 timmar per dag)

NOTE

Kontrollera filtren när skärmen visar "□" cirkulärt. Byt först ut det filter vars
hållbarhetstid har överskridits. Om "□" kvarstår, kontrollera skicket på övriga filter
och byt ut det filter som är igensatt.

7.2.2 Byta filter
Lossa de fyra låsknapparna på sidan av maskinens toppkåpa och lyft sedan upp
locket, primärfiltret i bomull, sekundärfiltret och huvudfiltret i angiven ordningsföljd.
Ersätt huvudfiltret med ett nytt. Se till att det nya huvudfiltret är korrekt placerat och
att fläktutloppet som är anslutet till botten av filtret är ledande.
NOTE

Vid filterbyte, börja alltid med att slå av strömbrytaren.
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8 Felsökning

8. Felsökning
Om problem eller felfunktion uppstår, börja med att kontrollera maskinen enligt
tabellen nedan för att snabbt eliminera vanliga problem eller fel, innan innan du
kontaktar återförsäljaren. Kontakta återförsäljaren om problemet eller felet inte går
att lösa på detta sätt.

Problem eller
funktionsfel

Orsaker

Lösningar

Displayen blinkar
"OFF" och "□"
växelvis, det
larmar, fläkten
slutar att fungera.

Luftintaget är helt
blockerat

Slå av strömmen, kontrollera om det
flexibla
vakuumröret
och
sugmunstycket är blockerade av
främmande föremål och rengör dem
i förekommande fall. Om problemet
inte går att lösa, öppna toppkåpan
och kontrollera om det finns
främmande material som blockerar
luftintaget inuti maskinen. Rengör i
förekommande fall. Starta om
maskinen när du utfört dessa steg
och kontrollera om det fortfarande
larmar efter en minut. Byt i så fall ut
filtret.

LED-displayen
visar "ERR", det
larmar, fläkten och
motorn slutar att
fungera.

Fläkten
eller
linjestyrningsdelen
fungerar inte som
de ska

Slå av strömmen och starta om
maskinen för att kontrollera att den
fungerar korrekt. Om så inte är fallet,
kontrollera fläkten.
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9 Teknisk information

9. Tekniska data
Tillverkare

Changzhou Sifary Medical Technology Co.,Ltd

Modell

VacStation

Mått

53 cm x 46 cm x 60 cm±1 cm (förpackning)

Rör

Φ75 mm×1 500 mm

Vikt

21 kg±10 %

Inspänning:

220-240 VAC för Europastandard/100-120 VAC för
amerikansk standard

Frekvens

50/60 Hz

Effekt

Max. 250 W

Filtereffektivitet
(0,3 um)

99,97 %

Statiskt tryck

3 000 Pa

Lufthastighet

14 m/s

Flöde (med filter)

3,7 m3/min

Ultraviolett

Ljusstyrka UV-lampa: 2 260 uW/cm2
Våglängd: 265 ~ 285 nm

Elektrisk säkerhetsklass

KlassⅠ

Applicerad del

B

Driftvillkor

Transport och förvaring

Användning: i slutna utrymmen
Omgivningstemperatur: 5 °C~40 °C
Relativ luftfuktighet: <80 %
Drifthöjd < 3 000 m över havet
Omgivningstemperatur: -20 °C ~ +55 °C
Relativ luftfuktighet: 20 %~80 %
Lufttryck: 70 kPa~106 kPa
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10. EMC-tabeller
Riktlinjer och tillverkarens försäkran – elektromagnetiska emissioner
VacStation är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan.
Kunden eller användaren måste garantera att VacStation används i en sådan miljö.
Emissionstest

RF-emissioner CISPR 11

Överensstämmelse

Elektromagnetisk
miljö – riktlinjer

Grupp 1

VacStation
använder RF-energi
enbart
för
sina
interna funktioner.
Det innebär att RFemissionerna
är
mycket låga och
sannolikt
inte
orsakar störningar i
intilliggande
elektronisk
utrustning.

RF-emissioner CISPR 11

Klass B

Övertonsemissioner SS-EN 61000-3-2

Klass A

Spänningsfluktuationer/flimmeremissioner
SS-EN 61000-3-3

Överensstämmer

VacStation
är
lämplig att använda
i alla typer av
lokaler,
inklusive
bostäder och lokaler
som
är
direkt
anslutna till det
vanliga
lågspänningsnätet
som strömförsörer
bostäder.
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Riktlinjer och tillverkarens försäkran – elektromagnetisk immunitet
VacStation är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan.
Kunden eller användaren måste garantera att VacStation används i en sådan miljö.
Immunitetstest

SS-EN 60601
testnivå

Överensstämmelsenivå

Elektromagnetisk
miljö – riktlinjer

Elektrostatisk
urladdning (ESD) SSEN 61000-4-2

+/- 8 kV kontakt

+/- 8 kV kontakt

+/- 2 kV, +/- 4 kV,
+/- 8 kV, +/- 15 kV
luft

+/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 8
kV, +/- 15 kV luft

Golven ska vara
av trä eller betong
eller vara belagda
med klinkers. Om
golven är täckta
med syntetiskt
material ska den
relativa
luftfuktigheten
vara minst 30 %.

Snabba elektriska
transienter/pulsskurar
SS-EN 61000-4-4

±2 kV
100 kHz
repetitionsfrekvens

±2 kV
100 kHz
repetitionsfrekvens

Nätströmmen ska
vara av samma
kvalitet som i
kommersiella
miljöer eller
sjukhusmiljöer.

Stötpulser
SS-EN 61000-4-5

Fas till fas: ±0,5
kV, ±1 kV

Fas till fas: ±0,5 kV, ±1 kV

Nätströmmen ska
vara av samma
kvalitet som i
kommersiella
miljöer eller
sjukhusmiljöer.

Jordad ledning:
±0,5 kV, ±1 kV, ±2
kV

Jordad ledning: ±0,5 kV,
±1 kV, ±2 kV
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Spänningsfall
SS-EN 61000-4-11
0% UT; 0,5 cykel
vid 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270° och 315°
0% UT; 1 cykel
och 70% UT;
25/30 cykler
sinusfas vid 0°

0% UT; 250/300
cykler

0% UT; 0,5 cykel
vid 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° och
315°
0% UT; 1 cykel och 70%
UT; 25/30 cykler
sinusfas vid 0°
0% UT; 250/300 cykler

Spänningsavbrott
SS-EN 61000-4-11
Nominella
kraftfrekventa
magnetfält SS-EN
61000-4-8

30 A/m
50 Hz eller 60 Hz

30 A/m
50 Hz eller 60 Hz

Nätströmmen ska
vara av samma
kvalitet som i
kommersiella
miljöer eller
sjukhusmiljöer.
Om användaren
av enheterna vill
ha oavbruten
funktion under
strömavbrott
rekommenderas
att enheter
strömförsörjs från
en avbrottssäker
strömkälla eller ett
batteri
Kraftfrekvent
magnetfält ska
ligga på samma
nivå som i typiska
kommersiella
miljöer eller
sjukhusmiljöer.

Obs! UT: märkspänning(ar); t.ex. 25/30 cykler betyder 25 cykler vid 50 Hz eller 30 cykler vid
60 Hz

Riktlinjer och tillverkarens försäkran – elektromagnetisk immunitet
VacStation är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan.
användaren måste garantera att VacStation används i en sådan miljö.

Immunitetstest

SS-EN 60601 testnivå

Överensstämmelsenivå
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Kunden eller

Elektromagnetisk miljö
– riktlinjer

10 EMC-tabeller
Ledningsbundna
störningar orsakade av
RF-fält
SS-EN 61000-4-6

3V
0,15-80 MHz, 6 V ISMband mellan 0,15 MHz
och 80 MHz, 80 % AM vid
1 kHz

3V

Bärbar och mobil RFkommunikationsutrustning
får inte användas
närmare någon del av
VacStation, inklusive
kablar, än det
rekommenderade avstånd
som beräknas med hjälp
av den ekvation som är
tillämplig för sändarens
frekvens.

3 V/m

Rekommenderade
minimiavstånd
Se tabellen över trådlös
RFkommunikationsutrustning
i "Rekommenderade
minimiavstånd"

3 V/m, 80 MHz-2,7 GHz,
80 % AM vid 1 kHz
Utstrålade RF EM-fält
SS-EN 61000-4-3

Fält från trådlös RFkommunikationsutrustning

Se tabellen över trådlös
RFkommunikationsutrustning
i "Rekommenderade
minimiavstånd"

Överensstämmer

SS-EN 61000-4-3

Rekommenderade minimiavstånd
Idag används många RF-apparater på olika vårdplatser där medicinsk utrustning och/eller
medicinska system används. När de används i närheten av medicinsk utrustning och/eller
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medicinska system kan den medicinska utrustningens och/eller systemets grundläggande
säkerhet och väsentliga prestanda påverkas. VacStation har testats med immunitetstestnivån
i tabellen nedan och uppfyller därmed de relaterade kraven i SS-EN 60601-1-2:2014. Kunden
och/eller användaren ska hålla ett minimiavstånd mellan trådlös RF-kommunikationsutrustning
och VacStation enligt nedanstående rekommendationer.
Testfrekvens
(MHz)

Band
(MHz)

Service

385

380-390

TETRA 400

450

430-470

GMRS 460
FRS 460

704-787

LTE-band
13, 17

710
745
780
810
870

800-960
930
1720
1845
1970

2450

17001990

24002570

5240
5500
5785

51005800

GSM
800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
LTE-band 5
GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE-band
1,3,4,25;
UMTS
Bluetooth,
WLAN,
802,11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE-band 7
WLAN
802,11
a/n

Maximal
effekt
(W)

Avstånd
(m)

Immunitets
testnivå
(V/m)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Pulsmodulering
217 Hz

0,2

0,3

9

Pulsmodulering
18 Hz

2

0,3

28

Pulsmodulering
217 Hz

2

0,3

28

Pulsmodulering
217 Hz

2

0,3

28

Pulsmodulering
217 Hz

0,2

0,3

9

Modulering
Pulsmodulering
18 Hz
FM
± 5 kHz avvikelse
1 kHz sinus

WARNING

1.

Användning av andra tillbehör och kablar än de som specificerats eller
tillhandahållits av VacStation kan resultera i ökad elektromagnetisk strålning
eller minskad elektromagnetisk immunitet för VacStation och resultera i felaktig
drift.
Kabelinformation:
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2.

Kabelnamn

Kabellängd（m）

Skärmad eller inte

Kommentar

Adapter

1,8

Nej

/

Användning av VacStation i närheten av eller staplad på annan utrustning bör
undvikas eftersom det kan leda till felaktig drift. Om sådan användning är
nödvändig ska VacStation och övrig utrustning kontrolleras för att säkerställa
att de fungerar normalt.
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11. Deklaration
Livslängd
Livslängden för produkter i VacStation-serien är 3 år.
Underhåll
TILLVERKAREN tillhandahåller kretsscheman, komponentlistor, beskrivningar
och kalibreringsinstruktioner som hjälp till SERVICE PERSONAL vid reparation
av delar.
Efter användning
Förpackningen ska återvinnas. Utrustningens metalldelar återvinns som metall.
Syntetiska material, elektroniska komponenter och kretskort kasseras som
elektroniskt avfall. Hantera dem i enlighet med lokala miljöskyddslagar och
miljöföreskrifter.
Rättigheter
Alla rättigheter att modifiera produkten är förbehållna tillverkaren utan föregående
meddelande. Bilderna är endast en referens. De slutliga tolkningsrättigheterna
tillhör CHANGZHOU SIFARY MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Industridesignen, innerstrukturen mm. omfattas av flera patent för SIFARY, alla
kopior och falska produkter innebär ett juridiskt ansvar.
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Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd
Adress: NO.99, Qingyang Road, Xuejia County, Xinbei District, Changzhou City,
213000 Jiangsu, Kina
Tel: +86-0519-85962691
Fax: +86-0519-85962691
E-post: ivy@sifary.com
Webbsida: www.eighteeth.com

Llins Service & Consulting GmbH
Tel. +49 175 4870819
Adress: Obere Seegasse 34/2, 69124, Heidelberg, Tyskland
E-post: Llins.Service@gmail.com
Version: 01
IFU-6835001
Utgiven: 2020.04.10
Med ensamrätt.
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