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Návod k použití
Povinné informace, technické údaje a záruka 
k produktům společnosti A-dec®

Úvod
Tento dokument obsahuje informace a technické údaje týkající se produktů 
společnosti A-dec. Informace uvedené zde a v Centru zdrojů společnosti A-dec 
na adrese www.a-dec.com nahrazují informace obsažené v jakémkoli jiném 
dokumentu, který byl dodán s vaším produktem A-dec. Na použití nebo instalaci 
určitých produktů se mohou vztahovat další místní zákonné požadavky. Nesete 
odpovědnost za to, že před zakoupením, instalací a použitím produktů A-dec 
vezmete na vědomí a splníte všechny platné zákonné a regulační požadavky 
a bezpečnostní doporučení. 

POZNÁMKA  Chcete-li získat informace týkající se jiných produktů 
než produktů A-dec, přečtěte si návod k použití dodaný s daným 
produktem nebo se obraťte na výrobce.

Zveřejnění zbytkového rizika
Tento produkt splňuje příslušné bezpečnostní a výkonnostní normy a byl navržen 
s využitím nejmodernějších konstrukčních opatření. Tato opatření nicméně 
nemohou eliminovat veškerá rizika možné újmy pacienta a uživatele při obsluze 
našich produktů či jakýchkoli jiných dostupných produktů. Zbytková rizika plynou 
z níže uvedeného:

• funkčních poruch nebo nesprávné používání zařízení;
• elektromagnetických a elektrických nebezpečí;
• mechanických rizik a rizik uklouznutí;
• nebezpečí biokompatibility;
• rizik čištění a křížové infekce.

Všeobecná upozornění a upozornění týkající se nástrojů
Následující seznam nepředstavuje vyčerpávající seznam všech „Upozornění“, 
která se vztahují na každý produkt A-dec. Uživatelé nesou odpovědnost 
za přečtení všech návodů k použití včetně návodu k použití konkrétního 
produktu a instalačních příruček dodaných s produkty A-dec.

UPOZORNĚNÍ  Zabraňte únikům vody nebo problémům 
s elektrickým proudem, abyste zabránili poškození zařízení, 
nábytku a podlah a případnému vzniku požáru nebo kouře. 
Podle místních předpisů mohou být k instalaci přívodů zapotřebí 
instalatéři a elektrikáři s licencí. Veškerá vedení a všechny 
přívody musí odpovídat používaným místním normám.

UPOZORNĚNÍ  Za způsob a metodu přístupu k přívodům ve stěně 
zodpovídá prodejce dentální techniky, stavební firma a/nebo 
dodavatel. Přívody musí být přístupné bez použití nástrojů.

VAROVÁNÍ  Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo popálení. 
Neprovádějte servis nebo údržbu u právě používaného vybavení.

UPOZORNĚNÍ  Při odstraňování servisních krytů nad vnitřními 
obvody hrozí riziko úrazu nízkým napětím. Vnitřní obvody pod 
napětím upravujte pouze v případě, že jste si jisti, že nevedou 
napájení zařízení.

VAROVÁNÍ  Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Při 
odstraňování nebo výměně krytů dbejte na to, abyste nepoškodili 
žádné kabely ani hadičky. Po nasazení krytů ověřte, zda jsou dobře 
upevněny.

http://www.a-dec.com
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Všeobecná upozornění a upozornění týkající se nástrojů 
(pokračování) 

UPOZORNĚNÍ  Aby se zabránilo poranění a/nebo poškození 
produktu, dbejte opatrnosti při přesouvání jiného vybavení do 
prostoru v rámci rozsahu pohybu stomatologické jednotky a/nebo 
zubařského křesla.

UPOZORNĚNÍ  Můžete se popálit o horké součásti. Minimalizujte 
kontakt s pokožkou a tkání. Mějte na paměti:

• Pokud není při použití ultrazvukového odstraňovače zubního 
kamene použito vodní chlazení, může teplota jeho hrotu 
dosáhnout 62,5 °C (144,5 °F). 

• Jestliže je nastavena nejvyšší teplota vody na výstupu, může 
teplota rukojeti teplovodní pistole a vody na výstupu dosáhnout 
56 °C (133 °F).

• Teplota diod LED intraorální kamery může dosáhnout 49 °C (120 °F).
• Teplota elektromotoru a nástavce může dosáhnout 46 °C (114 °F). 
• Teplota hrotu vytvrzovacího světla může dosáhnout 46 °C (114 °F). 

Zásady týkající se úprav zařízení / zřeknutí se záruk
Úpravy či změny zařízení společnosti A-dec, které rozšiřují použitelnost zařízení 
společnosti A-dec nad rámec jeho určení a konstrukčních možností nebo vyřadí 
z provozu jakýkoli bezpečnostní prvek, mohou ohrozit bezpečnost lékaře, 
pacienta či zdravotnického personálu. Úpravy, které pozměňují elektrickou nebo 
mechanickou bezpečnost zubařského vybavení společnosti A-dec, jsou v rozporu 
s požadavky společnosti Underwriters Laboratory (UL) na konstrukci a nejsou 
společností A-dec schváleny. K příkladům úprav, které snižují bezpečnost 
konstrukčního provedení, mimo jiné patří: zajištění přístupu k síťovému napětí 
bez použití nástrojů, úpravy doplňkových prvků, jež zvyšují nebo posouvají 
zátěžové charakteristiky, a připojení jakéhokoli elektrického zařízení, jež překračuje 
konstrukční limity stomatologického systému. 

Používání přídavných zařízení, která nesplňují požadavky na bezpečnost 
zubařského vybavení společnosti A-dec, může vést ke snížené bezpečnosti 
výsledného systému. Je zodpovědností distributora zařízení a osoby provádějící 
jeho instalaci, nikoli společnosti A-dec, aby zajistili, že instalace splňuje všechny 
požadavky stavebních norem a předpisů. Je zodpovědností osoby (osob), která 
požaduje, schvaluje nebo provádí jakékoli úpravy či změny zařízení, aby zajistila 
splnění všech bezpečnostních požadavků a doporučení. 

Společnost A-dec nebude odpovídat na dotazy jednotlivců. Úpravy či změny 
zubařského vybavení společnosti A-dec jsou na vaše vlastní riziko. Společnost 
A-dec odškodníte a budete ji hájit před jakýmikoliv nároky, včetně nároků v rámci 
zodpovědnosti za produkt, které mohou vyvstat v souvislosti se změnami, 
úpravami nebo instalací v rozporu s těmito zásadami. Provedená úprava či změna 
navíc anuluje příslušnou záruku na produkt společnosti A-dec a může rovněž zrušit 
platnost atestu společnosti UL nebo jiných schválení ze strany správních orgánů.

Bezpečnostní předpisy pro přídavná zařízení
VAROVÁNÍ  Používání přídavných zařízení, která nesplňují příslušné 
požadavky na bezpečnost těchto zařízení, může vést ke snížení úrovně 
bezpečnosti výsledného systému, včetně možnosti rizika závažného 
poranění nebo usmrcení v důsledku zasažení elektrickým proudem, 
popálenin nebo rušení zdravotnického prostředku pacienta. Při 
zapojování zdravotnických zařízení do vícenásobné zásuvky je nutné 
z důvodu kombinace svodových proudů mezi jednotlivými zařízeními 
v případě porušení nebo odpojení zemnicí přípojky k budově dávat 
pozor.

Součástí rozhodnutí o používání přídavného zařízení by měl být doklad o tom, že 
certifikace bezpečnosti přídavného zařízení byla provedena v souladu s normou 
IEC 60601-1 se zohledněním všech národních odchylek.

Nízkonapěťové komunikační kabely (USB, Ethernet atd.) dodané společností 
A-dec nebo nainstalované na pracovišti musí být vedeny v dostatečné vzdálenosti 
od rozvodů síťového napětí (100–240 V stř.) s jednoduchou izolací nebo bez 
izolace. K vybavení společnosti A-dec nelze připojovat přídavná elektrická 
zařízení, jejichž použití v kombinaci s vybavením společnosti A-dec neodpovídá 
normě IEC 60601-1 se zohledněním všech národních odchylek. 

Každý, kdo k součásti vstupu nebo výstupu signálu připojuje vybavení, provádí 
konfiguraci zdravotnického systému, a je tedy zodpovědný za to, že systém bude 
splňovat požadavky normy IEC 60601-1. Jiná než zdravotnická zařízení nepřipojujte 
přímo k síťovému napájení, pokud mají být jiná než zdravotnická zařízení od 
zdravotnických zařízení izolována pomocí oddělovacího transformátoru určeného 
pro zdravotnictví. 

Pokud máte všeobecné otázky týkající se vybavení společnosti A-dec, obraťte se na 
zákaznický servis společnosti A-dec nebo na místního autorizovaného prodejce či 
distributora společnosti A-dec. 
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Preventivní kontrola zubařského vybavení A-dec
Postupem času může být funkčnost zařízení ovlivněna běžným opotřebením. 
Je třeba pravidelně kontrolovat, zda se na hadicích vedení vody a vzduchu 
nevyskytují viditelné praskliny nebo rýhy, které by mohly způsobovat úniky; 
kontrolovat, zda nejsou poškozené O-kroužky; a u veškerého vybavení kontrolovat, 
zda se u něj nevyskytují uvolněné spojovací díly či povolené šrouby. Chcete-li 
předejít možným problémům, je třeba podle potřeby provádět výměnu hadiček 
a O-kroužků a utahovat šrouby a spojovací díly.

Předpokládaná životnost
„Životnost“ je maximální doba, po kterou mohou produkty A-dec zůstat funkční 
při jejich běžném používání (což odpovídá přibližně 50 pacientům za týden) za 
předpokladu, že je řádně prováděno jejich ošetřování, údržba a servis. Životnost 
nezahrnuje běžné opotřebení způsobené provozem u součástí, u nichž se 
předpokládá, že budou čas od času vyměňovány a nezaručuje se u nich funkčnost 
po očekávanou dobu životnosti: 

Kategorie produktu Životnost (v letech)
Všechna zubařská křesla, sedáky operátora a asistenta, stomatologická 
svítidla, stomatologické unity, systémy podpory, konzoly monitoru, 
stomatologický nábytek a s ním spojené součásti A-dec kromě součástí 
uvedených zvlášť níže 

20

Vyhřívané pistole A-dec 10

Elektromotory, hadičky a řídicí moduly A-dec 7

Skutečná životnost produktů A-dec může být nižší v závislosti na řadě faktorů, 
včetně prostředí, způsobu a míry používání, frekvence čistění a údržby a frekvence 
preventivní údržby. Všechny produkty musejí být pravidelně kontrolovány 
školeným servisním pracovníkem. 

Další informace o čistění, asepsi, údržbě a preventivní údržbě produktů A-dec 
jsou k dispozici v Centru zdrojů na webových stránkách www.a-dec.com. 
* Informace o životnosti jsou poskytovány pouze za účelem všeobecného plánování a nelze se na ně 
z jakéhokoli důvodu spoléhat. Životnost nezahrnuje běžné opotřebení součástí způsobené provozem 
a nesouvisí se záruční dobou. Na záruční dobu se nevztahují žádné předpokládané ani výslovné 
nároky na její prodloužení. Úplné podrobnosti najdete v části „Výslovná omezená záruka společnosti 
A-dec, Inc.“ na straně 3.

Výslovná omezená záruka společnosti A-dec, Inc.
Rozsah 

Společnost A-dec, Inc., poskytuje záruku na vady materiálů a provedení produktů 
popsaných v tabulce níže, které byly zakoupeny od společnosti A-dec nebo od 
autorizovaného prodejce společnosti A-dec a byly běžně používány určeným 
způsobem. Záruční doba se počítá od data faktury společnosti A-dec. V případě 
dotazů týkajících se začátku platnosti záruky kontaktujte zákaznický servis 
společnosti A-dec.

Produkt Záruční doba
Hydraulický válec zubařského křesla (náklon a zvedání) 10 let

Všechna zubařská křesla; sedáky pro lékaře a asistenty; operační světla; 
stomatologické unity; konzoly monitoru, zubařský nábytek; kompresory 
a podtlakové systémy strojoven; a originální součásti

5 let

Přídavné příslušenství a řídicí moduly strojoven 1 rok

Elektromotory, násadce, hadičky a řídicí moduly 1 rok

Náhradní komponenty a součásti Zbývající část původní 
záruční dobu 
produktu nebo 1 rok 
(podle toho, která 
doba je delší)

Opravy prováděné společností A-dec, včetně souvisejících součástí, servisních 
a klinických komponent

6 měsíců

Na produkty (včetně příslušenství, komponent a náhradních součástí), které nebyly 
vyrobeny společností A-dec, se vztahuje záruka původního výrobce a nikoli záruka 
společnosti A-dec. Mezi takové produkty patří mimo jiné například sterilizátory, 
vybavení pro údržbu, kamery, vytvrzovací světla, ultrazvukové nástroje, řídicí 
moduly, elektromotory, nástavce, násadce a turbínky. Chcete-li získat konkrétní 
informace o záruce původního výrobce, kontaktujte zákaznický servis společnosti 
A-dec nebo kontaktujte přímo původního výrobce.

Vyloučení

Omezená záruka společnosti A-dec se nevztahuje na:

i. Produkty společnosti A-dec, které byly používány v přímé nebo nepřímé 
kombinaci s neschválenými produkty třetích stran, včetně součástí třetích 
stran (tj. produkty, které nebyly schváleny nebo vyrobeny společností A-dec). 

ii. Prohlášení a záruky pocházející od jakékoliv osoby či entity jiné než 
společnost A-dec.

iii. Poškození způsobené běžným opotřebením nebo přirozeným selháním 
materiálů v průběhu doby.

http://www.a-dec.com
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Vyloučení (pokračování)

iv. Poškození vzniklá v důsledku nesprávné instalace, péče či údržby, nehody, 
nesprávného užívání či zacházení, zanedbání, nedbalosti, neodborné 
manipulace, nevyhledání a nezajištění včasné opravy nebo výměny, úprav, 
poškození při přepravě nebo živelní pohromy nebo jakékoli jiné příčiny či 
vyšší moci mimo kontrolu společnosti A-dec (nedodržení návodu k použití 
společnosti A-dec a příslušných pokynů k obsluze a údržbě produktu, 
včetně pokynů k instalaci, povede ke zrušení platnosti záruky).

v. Poškození vzniklá v důsledku běžné údržby nebo v souvislosti s použitím 
chemických prostředků a postupů pro čištění, dezinfekci nebo sterilizaci.

vi. Změny zbarvení v důsledku přirozeného nebo umělého světla.
vii. Běžné servisní položky, mimo jiné včetně krytů světel, žárovek, filtrů, 

O-kroužků, hadiček, láhví na vodu, membrán a zásobníků na vodu.
viii. Produkty, které byly změněny nebo upraveny.
ix. Určité typy povrchových úprav čalounění a pracovních desek (např. určité 

speciální objednávky).
Tato omezená záruka se nevztahuje na spotřební produkty. S dotazy týkajícími 
se záruky nebo vrácení těchto položek kontaktujte zákaznický servis společnosti 
A-dec. Každý vrácený spotřební produkt musí být zabalen ve svém původním 
neotevřeném obalu.

Asistence týkající se záruky a kontaktní informace

Pokud jste zakoupili produkt od prodejce společnosti A-dec, v průběhu záruční 
doby kontaktujte ohledně asistence týkající se záruky autorizovaného prodejce 
společnosti A-dec. Prodejce s vámi prodiskutuje ujednání týkající se produktu 
(produktů), které mu mají být doručeny ke kontrole, nebo kontroly, která má 
proběhnout přímo na místě.
Pokud společnost A-dec zjistí, že má produkt vadu, na kterou se vztahuje tato 
omezená záruka, bude produkt opraven nebo vyměněn za produkt, který je 
funkčně srovnatelný s původním produktem. Pokud se na produkt vztahuje 
omezená záruka společnosti A-dec, nebude vám účtován žádný poplatek za 
součásti, ale prodejce společnosti A-dec provádějící opravu (opravy) vám bude 
účtovat poplatek za volání (je-li to relevantní) a příslušné poplatky za opravu. 
Za určitých okolností můžete být zodpovědní za okamžité doručení produktu 
společnosti A-dec a za související náklady na přepravu/doručení; společnost A-dec 
nenese zodpovědnost za ztráty nebo poškození zásilek během přepravy; uzavření 
pojistky je vaší zodpovědností. Upozorňujeme, že styly a barevné možnosti 
dostupné v době opravy mohou být různé. Pokud již produkt či barva nejsou 
k dispozici, bude dodána náhrada ve stylu produktu nebo barvě, které se nejvíce 
podobají původním.

Pokud máte dotazy, které nebyly zodpovězeny v této části Omezená záruka nebo 
pokud jste produkt zakoupili přímo od společnosti A-dec a potřebujete asistenci 
týkající se záruky, kontaktujte zákaznický servis společnosti A-dec na čísle:

• 1 800 547 1883 nebo na adrese customer.service@a-dec.com (v USA a Kanadě);
• +1 503 538 7478 nebo na adrese a-decglobal@a-dec.com (mimo USA a Kanadu).

Zákaznický servis je k dispozici od pondělí do pátku od 5:00 do 17:00 hodin 
pacifického času.

Omezení záruky; výlučný opravný prostředek; odmítnutí odškodnění

Jedinou povinností společnosti A-dec a výlučným opravným prostředkem podle 
této omezené záruky je oprava nebo výměna vadných produktů nebo komponent. 
Omezená záruka společnosti A-dec je poskytována namísto jakýchkoli jiných 
výslovných nebo předpokládaných záruk či závazků. Společnost A-dec výslovně 
odmítá veškeré předpokládané záruky, mimo jiné včetně předpokládaných záruk 
obchodovatelnosti, odolnosti a vhodnosti pro určitý účel či použití. 

SPOLEČNOST A-DEC NEZODPOVÍDÁ ZA A VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI 
PŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, TRESTNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ 
NEBO NÁSLEDNÉ NÁHRADY ŠKOD NEBO ZPOŽDĚNÍ, ZPŮSOBENÉ 
JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM, AŤ UŽ Z DŮVODU PORUŠENÍ ZÁRUKY, DELIKTU 
(VČETNĚ NEDBALOSTI), PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, MIMO 
JINÉ VČETNĚ ODŠKODNENÍ ZA ZTRÁTU ZISKŮ NEBO PŘÍJMŮ, ZTRÁTU 
MOŽNOSTI POUŽITÍ, PROSTOJE, ŠKODY NA MAJETKU NEBO ZRANĚNÍ 
OSOB, ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM, AŤ UŽ Z DŮVODU PORUŠENÍ 
ZÁRUKY, PORUŠENÍ SMLOUVY, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), PŘÍMÉ 
ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK.

Omezení odpovědnosti

BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO ODMÍTNUTÍ ODŠKODNĚNÍ JE 
MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI A-DEC A JEJÍCH DODAVATELŮ, 
PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ, PRODEJCŮ, DISTRIBUTORŮ A ZMOCNĚNCŮ 
A VŠECH JEJICH ZAMĚSTNANCŮ, ŘEDITELŮ A SMLUVNÍCH PARTNERŮ 
VŮČI VÁM OMEZENA NA KUPNÍ CENU, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA 
PRODUKT. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEDOVOLUJÍ OMEZENÍ ČI VYLOUČENÍ 
VEDLEJŠÍCH NEBO NÁSLEDNÝCH ODŠKODNĚNÍ, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ 
OMEZENÍ A VYLOUČENÍ SE NA VÁS ZCELA NEBO ČÁSTEČNĚ NEMUSÍ 
VZTAHOVAT. 
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Rozhodné právo a příslušný soud; oddělitelnost

V maximálním možném rozsahu povoleném platnými zákony se tato omezená 
záruka a jakékoli spory vyvstávající z použití produktů společnosti A-dec nebo 
s ním související („spory“) budou řídit zákony státu Oregon, USA, vyjma kolize 
principů právních norem a vyjma Úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. 
K rozhodování veškerých sporů mají výlučnou příslušnost soudy se sídlem v okrese 
Multnomah County, Oregon, USA. Spory se musejí řešit individuálně, bez použití 
jakékoli formy skupinové žaloby. Pokud je kterékoli ustanovení této omezené 
záruky protiprávní, neplatné či nevymahatelné, význam takového ustanovení 
bude v možném rozsahu vykládán tak, aby byla zajištěna vymahatelnost tohoto 
ustanovení, a pokud takové ustanovení nebude možné zachovat na základě žádného 
proveditelného výkladu, bude vyňato ze zbytku této omezené záruky, která zůstane 
plně platná a účinná. V případě jakéhokoli nesouladu mezi anglickou verzí a jinými 
verzemi této omezené záruky bude rozhodující anglická verze. 

Tato omezená záruka vám dává určitá zákonná práva a kromě toho můžete mít 
také další práva, která se liší podle jurisdikce.

Úprava nebo odvolání záruky

Společnost A-dec si vyhrazuje právo tuto omezenou záruku podle svého uvážení 
kdykoli bez předchozího upozornění upravit nebo odvolat. Jakákoli úprava nebo 
odvolání se nedotknou produktů již nainstalovaných a plně splacených před 
datem takové úpravy či odvolání. Žádný prodejce, distributor, poskytovatel služeb, 
zmocněnec ani zaměstnanec společnosti A-dec není oprávněn provádět jakékoli 
úpravy, rozšíření nebo doplnění této záruky.

Tato omezená záruka je platná od 4. února 2021.

Pro zákazníky ve Velké Británii

Ve Velké Británii a v Irské republice je tato omezená záruka poskytována společností 
A-dec Dental UK, Ltd., se sídlem Austin House, 11 Liberty Way, Nuneaton, 
Warwickshire. CV11 6RZ, telefon 0800 ADEC UK (2332 85), fax 024 7634 5106, e-mail 
info@a-dec.co.uk, a vztahuje se na produkty prodané zákazníkům se sídlem ve 
Velké Británii a v Irské republice.

Pro zákazníky v Austrálii

Poskytovatel záruky a záruční doba

V Austrálii je tato omezená záruka poskytována společností A-dec Trading Company, 
Inc., která podniká pod názvem A-dec Australia (A-dec) (ARBN 002 806 117) se sídlem 
Unit 8, 5-9 Ricketty Street, Mascot NSW 2020, telefon 02 8332 4000,  
e-mail a-dec@a-dec.com.au, a vztahuje se na produkty prodané zákazníkům se sídlem 
v Austrálii. V Austrálii se záruční doba počítá od data dodání zákazníkovi.

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ TÝKAJÍCÍ SE VAŠICH SPOTŘEBITELSKÝCH PRÁV 

Výhody plynoucí z této záruky doplňují další práva a opravné prostředky, které 
můžete mít v souvislosti s nákupem a použitím zboží, na které se tato záruka 
vztahuje. Naše zboží je dodáváno se zárukami, které podle australského zákona 
o ochraně spotřebitele nelze vyloučit. Máte nárok na výměnu nebo vrácení peněz 
v případě závažné poruchy a náhradu jakékoli přiměřeně předvídatelné ztráty nebo 
škody. Rovněž máte nárok na opravu a výměnu zboží, pokud zboží nedosahuje 
přijatelné kvality a tento nedostatek nedosahuje úrovně závažné poruchy. Protože 
naše zboží nespadá mezi druhy zboží běžně nakupované pro osobní, domácí 
použití či spotřebu, podle australského zákona o ochraně spotřebitele je nám 
povoleno v případech, kde je to spravedlivé a přiměřené, omezit naši odpovědnost 
za nedodržení určitých záruk na jednu nebo více z následujících možností: 
(i) výměnu zboží nebo dodání ekvivalentního zboží, (ii) opravu zboží, (iii) úhradu 
nákladů za výměnu zboží nebo pořízení ekvivalentního zboží, nebo (iv) úhradu 
nákladů za opravu zboží. Společnost A-dec Australia neposkytuje žádnou záruku 
na vady nad rámec práv a opravných prostředků stanovených podle této výslovné 
omezené záruky a těch, které jsou stanoveny podle australského zákona o ochraně 
spotřebitele.
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Povinné informace, technické údaje a záruka k produktům společnosti A-dec  

Označení produktů
V případě žádosti o servis je třeba uvést příslušné označení produktu. U většiny 
vybavení společnosti A-dec se jedná o sériové číslo, což je kód, který najdete na 
štítku se sériovým číslem produktu pod označením S/N. Kód sériového čísla může 
mít tři různé formáty:

S/N: 15A311-B12345
Rok/měsíc

S/N: 11H12345
Jedinečné číslo

Model a verze

S/N: L312345
Jedinečné čísloMěsíc/rok

U novějších produktů je rok a měsíc výroby 
označen prvními třemi znaky sériového čísla. 

U starších produktů je měsíc a rok výroby 
označen prvními dvěma znaky (např. 
L3 = prosinec 2003).

Písmeno Měsíc Písmeno Měsíc
A Leden G Červenec

B Únor H Srpen

C Březen I Září

D Duben J Říjen

E Květen K Listopad

F Červen L Prosinec

U ostatních produktů společnosti A-dec může být příslušným označením produktu 
číslo šarže. Číselný formát může být různý, označuje však šarži, v rámci níž byl 
produkt vyroben.

Jedinečný identifikátor zařízení (UDI)
Jedinečný identifikátor zařízení (UDI) obsahuje jak strojově čitelné, tak i člověkem 
čitelné formáty. Popis identifikátorů aplikací GS1 (AI) najdete v tabulce níže.

AI Datový obsah
01 Číslo položky na mezinárodním trhu (GTIN)

10 Číslo šarže

11 Datum výroby (ve formátu RRMMDD nebo 
RRRR-MM-DD)

21 Sériové číslo

Verze sestavení obvodové desky
Pokud voláte na zákaznický servis společnosti A-dec ve věci obvodové desky, 
mějte po ruce verzi sestavení. Informace o verzi sestavení jsou uvedeny na štítku 
s čárovým kódem, který najdete na každé obvodové desce obsahující software.

Typ desky Sériové číslo Verze sestavení

Datum

GS1
UDI
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Verze softwaru
Chcete-li získat informace ohledně kompatibility, možností upgradu nebo verze 
softwaru (která je odvozena od verze sestavení uvedené na štítku s čárovým kódem), 
obraťte se na společnost A-dec. Verze softwaru jsou uvedeny v následující tabulce:

Čísla verzí softwaru pro DS7, CP5i a CP5 jsou spravována digitálně v uživatelských 
rozhraních dotykových ovládacích prvků.

Číslo součásti Název součásti Verze softwaru

43.0000.XX Standardní ovládací panel 1.XXXX

43.0001.XX Modul relé A-dec 1.XXXX

43.0003.XX Křeslo A-dec 511 (verze A/B) 1.XXXX

43.0043.XX Relé operačního světla 1.XXXX

43.0084.XX Ovládání proplachování s odsáváním 1.XXXX

43.0085.XX Regulátor ohřívače vody 1.XXXX

43.0105.XX Ovladač vysoušeče Preference ICC® / A-dec Inspire® 1.XXXX

43.0107.XX Ovládací panel A-dec 500 Deluxe 1.XXXX

43.0114.XX Ovládací panel A-dec 300 Deluxe 1.XXXX

43.0137.XX Plivátko 1.XXXX

43.0200.XX Operační světlo 57XL LED 1.XXXX

43.0213.XX Ovladač ovládacího panelu Deluxe Plus 1.XXXX

43.0253.XX Čtyřzdrojové napájení intraorálního osvětlení (QVIOLS) 1.XXXX

43.0254.XX Otočný unit (verze F) 1.XXXX

43.0363.XX Křeslo A-dec 311 a A-dec 411 1.XXXX

43.0399.XX Operační světlo 37XL LED 1.XXXX

43.0490.XX Cap Sense ovládacího panelu Deluxe Plus 1.XXXX

61.3771.XX Křeslo A-dec 200, Performer® 8000, 
Decade® Plus 1221, Cascade® 1040

1.XXXX

POZNÁMKA  Formát čísla verze softwaru je Y.XXXX, kde Y 
označuje hlavní verzi a XXXX označuje vedlejší verzi.
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Povinné informace, technické údaje a záruka k produktům společnosti A-dec  

Zprávy na ovládacím panelu Deluxe

Číslo 
položky

Zpráva na 
obrazovce

Důvody pro 
generování zprávy

Ovládací 
panel 
A-dec 300

Ovládací 
panel 
A-dec 500

1 Power loss during use. 
Settings may have 
changed. Press a button 
to continue. (Během 
použití došlo ke ztrátě 
výkonu. Mohlo dojít ke 
změně nastavení. 
Pokračujte stisknutím 
tlačítka.)

Po zapnutí ovládacího panelu bylo 
zjištěno, že násadec se v době vypnutí 
ovládacího panelu nacházel mimo 
držák. Tato zpráva lékaře varuje, že 
případné změny provedené v nastavení 
násadce před výpadkem možná nebyly 
uloženy a že aktuální nastavení možná 
neodpovídá očekávání. 

X X

2 This touchpad is not 
calibrated. Call for 
service. Press any button. 
(Tento ovládací panel 
není kalibrovaný. Obraťte 
se na servis. Stiskněte 
libovolné tlačítko.)

Senzor tlaku vzduchu na ovládacím 
panelu není kalibrován. Zobrazí se 
pouze v případě, že uživatel přejde na 
obrazovku Air Pressure (Tlak vzduchu). 
Ovládací panel bude dále fungovat, ale 
rychlost násadce nemusí pracovat 
správně. 

X

3 This button is disabled. 
(Toto tlačítko je 
deaktivováno.)

Uživatel stiskl tlačítko, které bylo 
pomocí přepínače EN/DIS na obvodové 
desce křesla deaktivováno.

X X

4 Too many handpieces in 
use: 
 — Control Head 
 — Assistant's (Používá se 
příliš mnoho násadců: 
 – Otočný unit  
 – Asistent)

Je vytaženo příliš mnoho násadců nebo 
nejsou řádně usazeny v držácích 
otočného unitu či držácích pro asistenta. 

X

5 Too many handpieces in 
use: 
 — Control Head 
 1 2 3 4 5 
 — Assistant's 
 1 2 3 (Používá se 
příliš mnoho násadců: 
 – Otočný unit 1 2 3 4 5 
 – Asistent 1 2 3)

Je vytaženo příliš mnoho násadců nebo 
nejsou řádně usazeny v držácích 
otočného unitu či držácích pro asistenta. 
Čísla odpovídají konkrétním pozicím 
držáku, z nichž byly násadce vytaženy.

X

6 Chair will not move while 
Foot Control is in use. 
(Křeslem nelze pohnout 
během používání 
nožního ovladače.)

Disk nožního ovladače je sešlápnutý 
a uživatel se pokusil pohnout křeslem, 
nebo uživatel pohybuje křeslem a dojde 
k sešlápnutí nožního ovladače.

X X

7 Chair in Factory Default 
mode. (Křeslo je v režimu 
výchozího nastavení od 
výrobce.)

Zobrazuje se, pokud je přepínač na 
obvodové desce křesla v poloze pro 
výchozí nastavení od výrobce, a to bez 
ohledu na to, zda je daný program 
spuštěn či nikoli.

X X

Číslo 
položky

Zpráva na 
obrazovce

Důvody pro 
generování zprávy

Ovládací 
panel 
A-dec 300

Ovládací 
panel 
A-dec 500

8 Chair in Factory Default 
mode – RUNNING. 
(Křeslo je v režimu 
výchozího nastavení od 
výrobce – SPUŠTĚNO.)

Zobrazuje se v případě, že je výchozí 
program od výrobce spuštěn.

X X

9 Chair in Factory Default 
mode – PASSED. (Křeslo 
je v režimu výchozího 
nastavení od výrobce – 
DOKONČENO.)

Zobrazuje se v případě, že je výchozí 
program od výrobce úspěšně dokončen.

X X

10 Chair in Factory Default 
mode – FAILED. (Křeslo 
je v režimu výchozího 
nastavení od výrobce – 
CHYBA.)

Výchozí program od výrobce nebyl 
úspěšně dokončen. V případě potřeby 
odstraňte potíže.

X X

11 Chair in Enable/Disable 
mode. (Křeslo je v režimu 
aktivace/deaktivace.)

Zobrazuje se v případě, že je přepínač 
na obvodové desce křesla v poloze pro 
aktivaci či deaktivaci.

X X

12 Chair disabled by a chair 
stop switch. (Křeslo je 
deaktivováno spínačem 
pro zastavení křesla.)

Spínač pro zastavení křesla je aktivován 
a křeslo se nemůže pohybovat ve 
vybraném směru.

X

13 Chair disabled by 
cuspidor stop function. 
(Křeslo je deaktivováno 
funkcí zastavení 
plivátka.)

Koncový spínač plivátka je aktivován 
a křeslo se nemůže pohybovat ve 
vybraném směru.

X

14 Chair is already at that 
position. (Křeslo se již 
nachází v dané poloze.)

Křeslo se již nacházelo 
v poloze X a uživatel stiskl tlačítko pro 
nastavení do polohy X. 

X X

15 Function halted by 
additional button press. 
(Funkce byla 
pozastavena dalším 
stisknutím tlačítka.)

Křeslo se právě pohybovalo do 
polohy X a uživatel stiskl tlačítko pro 
pohyb křesla, což způsobilo zastavení 
pohybu křesla.

X X

16 Chair back reached time 
limit. Please wait. 
(Opěradlo křesla dosáhlo 
časového limitu. Prosím 
počkejte.)

Pracovní cyklus opěradla křesla 
A-dec 311 a A-dec 411 je omezen na 
50 %. Uživatel pohyboval opěradlem 
křesla příliš často a musí před dalším 
pokusem počkat.

X
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Technické údaje aplikace
Cílová populace pacientů
Pokud jde o populaci pacientů, kteří mohou být ošetřováni pomocí vybavení A-dec, 
neexistují žádná omezení. Pacient nemá být uživatelem vybavení A-dec.

Cílová část těla nebo typ tkáně, na kterou bude vybavení použito nebo se kterou 
bude v kontaktu
Vybavení společnosti A-dec může v průběhu zubařských zákroků po přechodnou 
dobu přijít do styku s lidskou tkání. Nejčastěji je cílovým místem kontaktu 
s pacientem náhodný kontakt s vnějšími povrchy pokožky, ačkoliv některá specifická 
zařízení mohou přijít také do kontaktu s ústní dutinou. (Informace o riziku zasažení 
elektrickým proudem a popálenin najdete v části Upozornění výše).

Profil cílového uživatele
Vybavení společnosti A-dec mohou používat pouze řádně vyškolení stomatologové 
s licencí za účelem uvedeným v části Indikace pro použití a v souladu 
s dokumentem Návod k použití daného vybavení a příslušnými zdravotními 
a bezpečnostními předpisy a doporučeními.

Zamýšlený provozní bezpečnostní profil
Vybavení A-dec je určeno k použití v rámci operačních sálů zubních ordinací nebo 
strojoven v případě kompresorů a vakuových systémů. Neplatí žádná zvláštní 
omezení fyzického přístupu nad rámec běžných omezení pro zubní ordinace, která 
se týkají pouze lékařů nebo kvalifikovaných servisních techniků. 

Zabezpečení síťových produktů pro zubní ordinace je společnou odpovědností 
zúčastněných stran, jako jsou výrobci zařízení, například společnost A-dec, 
dodavatelé, poskytovatelé zdravotní péče, integrátoři, provozovatelé, regulační 
orgány a v některých případech i pacienti.

Zubní ordinace využívající připojená vybavení společnosti A-dec by měly rovněž 
zavést osvědčené a nejmodernější bezpečnostní postupy. Tyto postupy prevence 
a údržby zabezpečení ordinace jsou nezbytné k ochraně záznamů o pacientech 
a finančních dat ordinace před ztrátou důvěrnosti dat, integrity dat nebo 
dostupnosti zařízení či dat. 
Mezi osvědčené bezpečnostní postupy mohou patřit mimo jiné síťové brány 
firewall, zabudovaná detekce a prevence malwaru v systémech záznamů 
o pacientech, školení zaměstnanců v oblasti povědomí o bezpečnosti, aktualizace 
softwaru podle požadavků dodavatelů softwaru, řízení přístupu k síti, jako je 
segmentace, ověřování uživatelů, minimální oprávnění a oddělení oprávnění.

Účinná bezpečnostní hygiena v zubní ordinaci se obvykle neliší od hygieny v jiných 
lékařských ordinacích nebo finančních institucích. Povědomí o kybernetické 
bezpečnosti nicméně nemusí být v kompetenci soukromé zubní ordinace. V takovém 
případě zvažte využití služeb licencovaného nebo certifikovaného specialisty na 
zabezpečení produktů zdravotnických zařízení, který vám pomůže se specifikací 
vhodných standardních hotových bezpečnostních nástrojů a pomůže s nastavením, 
konfigurací a průběžnou údržbou.

Kybernetická ochrana produktů
Některá vybavení společnosti A-dec mají možnost vzdáleného připojení, které 
umožňuje vzdálené dotazování na stav a verzi softwaru, aktualizace softwaru nebo 
monitorování údržby. Jakékoli zařízení připojené k síti ve vaší zubní ordinaci by 
mělo mít nejmodernější bezpečnostní kontroly k ochraně dat pacientů a finančních 
údajů vaší praxe. Rovněž byste měli kontrolovat fyzický přístup k ovládacím 
panelům a dalším uživatelským rozhraním i k diskům USB, abyste zabránili 
neoprávněným pokusům o přístup ke konfiguraci zařízení nebo citlivým údajům.

Následující bezpečnostní kontroly jsou součástí zařízení společnosti A-dec:

• Data pacientů a finanční data: Zařízení společnosti A-dec neuchovává ani 
nepřenáší žádná data pacientů ani finanční data ordinace.

• Externí port USB: Některá zařízení společnosti A-dec mají externí porty USB. 
Tyto porty USB s přístupem z obou stran umožňují připojení napájeného 
příslušenství, například intraorálních kamer. Tyto porty se nepřipojují 
k vybavení společnosti A-dec. 

• Interní porty USB: Interní porty USB, pokud jsou k dispozici, rozpoznají 
a připojí se pouze k autorizovaným zařízením společnosti A-dec.

• Bezdrátové připojení: Bezdrátové funkce jsou zakázány, dokud nejsou 
povoleny v uživatelském rozhraní zařízení, a poté se po uplynutí časového 
limitu u křesel a stomatologických unitech opět automaticky deaktivují. 
Standardní síťové protokoly a šifrování dat pomáhají zabránit kybernetickým 
útokům a vyzrazení informací.

• Ethernet: Podobně zahrnuje i jakékoli připojení prostřednictvím sítě Ethernet 
nejmodernější ochranu, jako jsou standardní síťové protokoly a šifrování dat, 
které pomáhají předcházet kybernetickým útokům a vyzrazení informací.
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Určený účel a použití – přehled
Bloky podpory – Blok podpory má sloužit jako místo pro uložení klinických zařízení 
a jako místo pro připojení přívodů vzduchu, vody a elektrické energie do klinických 
zařízení během diagnostických a terapeutických zákroků prováděných odbornými 
poskytovateli zdravotní péče, kteří mají příslušnou licenci.
ICX Renew® – Rychle působící rázové čištění ICX Renew je určeno ke snížení 
bakteriální kontaminace v odtoku a odstranění nahromaděné nepatogenní mikrobiální 
kontaminace z rozvodu vody stomatologické jednotky.
ICX Restore™ – Rychle působící rázové čištění ICX Restore je určeno k odstranění 
nahromaděné kontaminace z rozvodu vody stomatologické jednotky. 
ICX® – Tablety A-dec ICX byly vyvinuty speciálně pro údržbu rozvodů vody ve 
stomatologické jednotce a brání hromadění bakterií.
Klinická zařízení – Klinická zařízení (násadce, odstraňovače zubního kamene, 
vytvrzovací světla, intraorální kamery atd.) jsou určena k použití u stomatologických 
pacientů během diagnostických a terapeutických zákroků prováděných odbornými 
poskytovateli zdravotní péče, kteří mají příslušnou licenci.
Konzoly monitoru – Konzola monitoru je určena k umístění a polohování plochého 
monitoru určeného pro zdravotnictví nebo ekvivalentního monitoru.
Nástroje asistenta – Nástroje asistenta mají poskytovat místo pro instalaci a také 
zajišťovat přívod vzduchu, vody, podtlaku a elektrické energie do stomatologických 
zařízení používaných během diagnostických a terapeutických zákroků prováděných 
odbornými poskytovateli zdravotní péče, kteří mají příslušnou licenci. Nástroje 
asistenta lze připevnit k zubařským křeslům, zubařským vozíkům, stomatologickému 
nábytku a stěnám.
Odsávačky slin (SE) – Odsávačka slin je určena k odsávání tekutin a nečistot z ústní 
dutiny během diagnostických a terapeutických zákroků prováděných odbornými 
poskytovateli zdravotní péče, kteří mají příslušnou licenci.
Operační světla – Operační světlo je určeno k osvětlení struktur dutiny ústní 
a operačních oblastí stomatologických pacientů během diagnostických a terapeutických 
zákroků prováděných odbornými poskytovateli zdravotní péče, kteří mají příslušnou 
licenci.
Plivátka – Stomatologické plivátko je místo vedle křesla určené k tomu, aby mohli 
stomatologičtí pacienti vyplivnout částice a tekutiny, které se jim nahromadily v ústech 
během diagnostických a terapeutických zákroků prováděných odbornými poskytovateli 
zdravotní péče, kteří mají příslušnou licenci. 
Prostředek k čištění odsávacích systémů – Prostředek k čištění odsávacích systémů 
společnosti A-dec je určen k odstraňování nahromaděných organických i anorganických 
materiálů v dentálních podtlakových vedeních.
Rozvodné krabice na podlaze – Rozvodná krabice na podlaze je určena k uložení ručně 
ovládaných vypínacích ventilů vzduchu a vody, filtrů, předřazených regulátorů tlaku, 
odsávacích a gravitačních odtoků, elektrických zásuvek a zdrojů napájení určených pro 
zdravotnictví.
Simulátory – Stomatologický simulátor je určen k použití pro vzdělávací účely 
v prostředí laboratoře.

Sterilizační jednotky – Sterilizační jednotka má sloužit jako místo pro uložení vybavení 
a potřeb používaných při čištění a sterilizaci zdravotnických produktů.
Stomatologické kryty na obličej – Stomatologický kryt na obličej chrání svého uživatele 
před kapičkami a postřikem přímo z ústní dutiny pacienta během diagnostických 
a terapeutických zákroků.
Stomatologické sedáky – Stomatologický sedák má sloužit jako doplněk umožňující 
členům stomatologického týmu, aby během diagnostických a terapeutických zákroků 
prováděných odbornými poskytovateli zdravotní péče, kteří mají příslušnou licenci, 
seděli.
Stomatologické unity – Stomatologický unit má poskytovat místo pro instalaci a také 
zajišťovat přívod vzduchu, vody, podtlaku a elektrické energie do stomatologických 
zařízení používaných během diagnostických a terapeutických zákroků prováděných 
odbornými poskytovateli zdravotní péče, kteří mají příslušnou licenci. Stomatologické 
unity lze připevnit k zubařským křeslům, zubařským vozíkům, stomatologickému 
nábytku a stěnám.
Stomatologický nábytek – Stomatologický nábytek má sloužit jako místo pro uložení 
zubařského vybavení a potřeb a jako místo pro instalaci stomatologických produktů 
používaných během diagnostických a terapeutických zákroků u stomatologických 
pacientů prováděných odbornými poskytovateli zdravotní péče, kteří mají příslušnou 
licenci.
Systém ICV® – Systém ICV má sloužit k usnadnění čištění vakuových nástrojů 
používaných u stomatologických pacientů během diagnostických a terapeutických 
zákroků prováděných odbornými poskytovateli zdravotní péče, kteří mají příslušnou 
licenci.
Vakuový systém (AVS) – Vakuový systém je určen k zajištění odsávání tekutin 
a nečistot z ústní dutiny během diagnostických a terapeutických zákroků prováděných 
odbornými poskytovateli zdravotní péče, kteří mají příslušnou licenci.
Vysokovýkonná odsávání (HVE) – Vysokovýkonné odsávání je určeno k odsávání 
tekutin a nečistot z ústní dutiny během diagnostických a terapeutických zákroků 
prováděných odbornými poskytovateli zdravotní péče, kteří mají příslušnou licenci.
Vysoušeče zubů – Vysoušeč zubů má přivádět teplý, suchý vzduch do ústní dutiny 
během diagnostických a terapeutických zákroků prováděných odbornými poskytovateli 
zdravotní péče, kteří mají příslušnou licenci.
Vzduchové/vodní pistole – Vzduchová/vodní pistole (a hrot) je určena k dodávání 
stlačeného vzduchu, vody nebo spreje (voda a vzduch dohromady) do struktur 
dutiny ústní a operačních oblastí stomatologických pacientů během diagnostických 
a terapeutických zákroků prováděných odbornými poskytovateli zdravotní péče, kteří 
mají příslušnou licenci.
Zubařská křesla – Zubařské křeslo je určeno k umístění pacienta během diagnostických 
a terapeutických zákroků prováděných odbornými poskytovateli zdravotní péče, kteří 
mají příslušnou licenci. 
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Symbol Popis

Datum výroby (ISO 7000-2497).

Výrobce zařízení (ISO 7000-3082).

Lze sterilizovat až do uvedené teploty (ISO 7000-1844).

Lze sterilizovat parou až do uvedené teploty (ISO 7000-2868).

Symbol pro střídavé napětí (ISO 60417-5032).
Symbol pro stejnosměrné napětí (ISO 60417-5031).
Symbol pro střídavé/stejnosměrné napětí (ISO 60417-5033).

Obsahuje nebezpečné látky (ISO 7000-3723).

Číslo modelu (katalogové číslo) (ISO 7000-2493).

Sériové číslo (ISO 7000-2498).

Číslo součásti. 

Zdravotnický prostředek. 

Kód šarže (ISO 7000-2492).

Datum použitelnosti (ISO 7000-2607).

Upozornění. Federální zákony Spojených států amerických omezují prodej tohoto zařízení 
na objednávku provedenou lékařem nebo na lékařský předpis. 

Data Matrix – Dvourozměrný kód, který kóduje textové nebo číselné údaje související 
s identifikací zařízení.

Další informace najdete v přiložených dokumentech.
Např. DŮLEŽITÉ INFORMACE: Další informace najdete v A-dec Equipment Asepsis Guide 
(p/n 85.0696.00) (ISO 7000-1641)

Obecná značka pro povinnou akci. Nejedná se o upozornění. Přečtěte si další důležité 
pokyny.
Např. POZNÁMKA: Sestavte součásti podle obrázku (ISO 7000-M001).

Vysvětlení symbolů
Tyto symboly jsou uvedeny na samotných produktech nebo v dokumentaci 
a označují upozornění, varování, nebezpečí nebo tipy.

Symbol Popis

Uznáno společností Underwriters Laboratories Inc. s ohledem na nebezpečí zasažení 
elektrickým proudem, požáru a mechanického poškození pouze v souladu s normou  
ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA C22.2 č. 60601-1 a dodatkem 1.

Klasifikováno společností Underwriters Laboratories Inc. s ohledem na nebezpečí zasažení 
elektrickým proudem, požáru a mechanického poškození pouze v souladu s normou  
ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA C22.2 č. 60601-1, dodatkem 1 a 80601-2-60.

A-dec Inspire: Udělena značka UL na základě certifikace podle normy ANSI/AAMI ES60601-1, 
CAN/CSA-C22.2 č. 60601-1, ANSI/NFPA 70, „Národní elektrický kód“ a Kanadský elektrický 
kód C22.1-09. ICV a Preference ICC: Udělena značka UL na základě certifikace podle 
bezpečnostní normy UL 61010A-1 a kanadské bezpečnostní normy CAN/CSA C22.2, 
č. 1010.1-92. Simulátor: Udělena značka UL na základě certifikace podle bezpečnostní 
normy UL 61010-1 (3. vydání), bezpečnostní normy BS EN 61010-1 (3. vydání) a kanadské 
bezpečnostní normy CAN/CSA C22.2, č. 61010-1 (3. vydání).

Certifikováno společností Underwriters Laboratories Inc. s ohledem na nebezpečí zasažení 
elektrickým proudem, požáru a mechanického poškození pouze v souladu s normou  
ANSI/AAMI ES60601-1, CAN/CSA C22.2 č. 60601-1, dodatkem 1 a 80601-2-60.

Ve shodě s platnými evropskými směrnicemi/předpisy (viz Prohlášení o shodě).

Autorizovaný zástupce pro EU.

UDI – označuje nosič, který obsahuje jedinečné informace o identifikátoru prostředku.

GS1 – označuje nosič, který obsahuje jedinečné informace o identifikátoru prostředku.

Ochranné uzemnění (ISO 60417-5019).

Funkční uzemnění (ISO 60417-5017).

Aplikovaná část typu B (ISO 60417-5840).

Upozornění: Horký povrch (ISO 60417-5041).

Elektrický a elektronický odpad; Nelikvidovat s domácím odpadem (ISO 60417-6414).
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Přeprava
Symbol

Popis

Mezní hodnoty teploty pro přepravu a skladování (ISO 7000-0632).

Limity relativní vlhkosti při přepravě a skladování (ISO 7000-2620).

Limity atmosférického tlaku při přepravě a skladování (ISO 7000-2621).

Touto stranou nahoru (ISO 7000-0623).

Křehké (ISO 7000-0621).

Udržujte v suchu (ISO 7000-0626).

Nepokládejte na sebe (ISO 7000-2402).

Vysvětlení symbolů (pokračování)

Symbol Popis

Upozornění. Nedodržení pokynů může vést k poškození produktu nebo k lehkému poranění.
Např. UPOZORNĚNÍ: Stavěcí šroub příliš neutahujte. Přílišné utažení by mohlo šroub 
poškodit (ISO 1000-0434B).

Upozornění. Optické záření. 
Např. UPOZORNĚNÍ: Chcete-li se vyhnout poškození očí a kůže z důvodu vystavení 
ultrafialovému záření, používejte při obsluze vytvrzovacího světla ochranné brýle třídy II 
nebo ochranné rukavice (ISO 7010-W027).

Varování. Biologické nebezpečí. 
Např. VAROVÁNÍ: Může být přítomen infekční odpad. Dodržujte protokol pro asepsi, aby 
nedošlo ke křížové kontaminaci (ISO 7010-W009).

Varování. Nebezpečné napětí. 
Např. VAROVÁNÍ: Před zahájením servisu odpojte nebo vypněte síťové napájení. Pokud 
před zahájením tohoto postupu nevypnete napájení, může dojít k zasažení elektrickým 
proudem (ISO 7010-W012).

Varování. Nedodržení pokynů může vést k poškození produktu nebo k vážnému poranění či 
usmrcení.
Např. VAROVÁNÍ: Před sejmutím krytu čerpadla vypněte napájení. Pokud před zahájením 
tohoto postupu nevypnete napájení, může to vést k poškození produktu a způsobit vážné 
poranění nebo usmrcení (ISO 7010-W001).

Upozornění. Nedodržení pokynů může vést k poškození produktu.
Např. UPOZORNĚNÍ: Obvodové desky jsou citlivé na statickou elektřinu. Pokud se dotýkáte 
obvodové desky nebo ji zapojujete, je třeba, abyste dodržovali bezpečnostní opatření 
týkající se elektrostatických výbojů (ESD). Obvodové desky by měli instalovat výhradně 
elektrikáři nebo kvalifikovaní servisní technici (ISO 60417-5134).

Věnujte pozornost tomuto. Naznačuje, že je třeba se rozhodnout, kterými pokyny se řídit.
Např. VĚNUJTE POZORNOST TOMUTO: Pokud instalujete světlo LED, postupujte podle 
pokynů dodaných se světlem LED, nikoli podle následující části (ISO 7000-3308).

Informace o produktu jsou k dispozici v elektronické podobě.

Nepoužívejte opakovaně.
Např. UPOZORNĚNÍ: Koncovky vysokovýkonného odsávání (HVE) a odsávačky slin na jedno 
použití nelze sterilizovat a nesmí se používat opakovaně (ISO 7000-1051).

Pouze pro vnitřní použití.
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Technické údaje související s prostředím

Teplota/vlhkost Technické údaje

Skladovací/přepravní teplota -29 °C až 50 °C (-20 °F až 122 °F) – relativní vlhkost: 10–95 %

Provozní teplota 10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F) – relativní vlhkost: 10–95 %

Použití v interiéru Nadmořská výška do 2 000 m (6 563 stop), kategorie instalace II, 
stupeň znečištění 2

Klasifikace vybavení (IEC-60601-1)

Typ/režim Klasifikace

Typy ochrany před zasažením 
elektrickým proudem

ZAŘÍZENÍ TŘÍDY I: Všechny produkty společnosti A-dec se síťovým 
napětím.

Stupeň ochrany před zasažením 
elektrickým proudem

APLIKOVANÁ ČÁST TYPU B: Všechny produkty společnosti A-dec 
s aplikovanými částmi.
Poznámka: V případě klinických zařízení najdete potřebné 
informace v návodu k použití dodaném s příslušným produktem.

Stupeň ochrany před vniknutím 
vody

Nožní spínač: IPX1
Všechny ostatní produkty: IPX0

Režim provozu NEPŘETRŽITÝ PROVOZ: Všechny modely kromě zubařských 
křesel.
NEPŘETRŽITÝ PROVOZ S PŘERUŠOVANÝM ZATÍŽENÍM: Zubařská 
křesla A-dec – 5% pracovní cyklus (maximální doba ZAPNUTÍ je 
20 sekund).
Poznámka: V případě klinických zařízení najdete potřebné 
informace v návodu k použití dodávaném s příslušným produktem.

Hořlavé plyny Nevhodné pro použití v přítomnosti hořlavé anestetické směsi se 
vzduchem, kyslíkem nebo oxidem dusným, kde se může 
hromadit koncentrace těchto plynů (v uzavřených prostorech).

Klasifikace vybavení (IEC-61010-1)

Typ/režim Klasifikace

Typy ochrany před zasažením 
elektrickým proudem

ZAŘÍZENÍ TŘÍDY I: (Uzemněný) simulátor, systém Preference ICC 
a systém ICV
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Produkt společnosti A-dec
Frekvence 
(Hz)

Rozsah napětí  
(V stř.)

Maximální 
proud (A) 

Napájecí jednotky
Zdroj napájení 24 V ss / světlo LED 50–60 100–240 1,25
Zdroj napájení 24 V ss (malý) / nábytek 50–60 100–240 1,6
Zdroj napájení 24 V ss (velký) / nábytek 50–60 100–240 2,5
Zdroj napájení 24 V ss (60 W) / vozíky 50–60 100–240 1,6
Napájecí zdroj 25 W 50–60 100/110–120/220–240 0,3/0,3/0,15
Napájecí zdroj 80 W 50–60 100/110–120/220–240 0,9/0,8/0,4
Napájecí zdroj 300 W 50–60 100/110–120/220–240 3,1/2,8/1,4

Stomatologický nábytek
Preference Collection® 60 120 20
Preference ICC® 50–60 100–120 15
Systém ICV 50–60 110–120/220–240 0,5/0,5
Skříňka Inspire společnosti A-dec, 
modely 591, 592, 593, 594 a 595

50–60 100–120 20

Distribuční skříň Inspire společnosti 
A-dec

50–60 100–240 10  
Duplexní 
výstup = max. 7 A

Skříň napájení Inspire společnosti A-dec 50–60 100–240 10

Různé
Simulátor 41L a 42L 50–60 100/110–120/220–240 10/10/5

Duplexní 
výstup = max. 7 A

Prohlížeč rentgenových snímků Bitewing 50–60 24 0,5
Konzola monitoru: Performer 880X, 381, 
382, 482, 581, 584, 585, 586 a 587

50–60 100–240 10

POZNÁMKA  Přípustná hodnota kolísání síťového napětí je ±10 % 
jmenovitého napětí.

Jmenovité hodnoty elektrických parametrů

Produkt společnosti A-dec
Frekvence 
(Hz)

Rozsah napětí  
(V stř.)

Maximální proud 
(A)

Zubařská křesla

A-dec 200 a Performer 8000 50–60 100/110–120/220–240 Vstup = 10/10/10
Duplexní výstup = max. 10 A 
Výstup obvodové desky 
křesla = max. 2 A 
Obvyklé čerpadlo 
křesla = 4/4/2

A-dec 311, A-dec 411 
a A-dec 511 (hodnocení křesla 
zahrnuje volitelné moduly 
napájené křeslem)

50–60 100/110–120/220–240 Vstup = 10/10/10
Duplexní výstup = max. 10 A 
Zdroj napájení 
křesla 511 = max. 4 A
Obvyklé čerpadlo 
křesla = 4/4/2

Stomatologické unity, nástroje asistenta a plivátka

Systémy se zdrojem napájení 
300 W včetně: A-dec 200, 
Performer 8100/ 
8200/8500, 2671/2615, 
2561/2562, 4631/4635, 3072, 
7004 a A-dec 342.

50–60 100/110–120/220–240 Vstup = 3,1/2,8/1,4
Výstup s volitelnou duplexní 
zásuvkou u systémů 
2671/2615, 
2561/2562 = max. 7 A 

Jednotky do terénu 
a institucionální jednotky 3420 
Pac 1, řídicí jednotka stolu 
N57D, N74 M.O.M.

50–60 100–240 1,6

Halogenové operační světlo (nízké napětí)
A-dec 200 pro připevnění ke 
křeslu

50–60 12,1/17 5,5

Operační světla LED (síťové napětí)
A-dec 573L konzola spojky, 
A-dec 374L, 574L pro připevnění 
ke skříni, A-dec 375L, 575L pro 
připevnění ke stěně, A-dec 376L, 
576L pro připevnění ke stropu 
a A-dec 377L, 577L pro 
připevnění ke kolejnici; 
A-dec 378L, 578L jednoduché 
univerzální

50–60 100–240 1,25

A-dec 578L univerzální dvojité 50–60 100–240 2,5

Operační světla LED (nízké napětí)
A-dec 570L s hlavicí Retrofit, 
A-dec 371L/372L/571L/572L  
pro připevnění ke křeslu, 
A-dec 378L, 578L, stacionární / 
ve stole vestavěný simulátor

50–60 16–24 (stř. nebo ss) 1,5
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Elektromagnetická kompatibilita
Toto zařízení bylo testováno a zjistilo se, že vyhovuje limitům pro zdravotnická 
zařízení podle normy IEC 60601-1-2. Tyto limity jsou určeny k zajištění přiměřené 
ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v typickém zdravotnickém prostředí, 
nemohou však zohlednit všechny možné scénáře a poskytnout ochranu proti 
každému z nich. V případě rušení zdravotnickými systémy nebo zdravotnickými 
zařízeními vypněte produkty A-dec a změňte konfiguraci tak, aby byla zařízení 
napájena ze samostatných zdrojů síťového napájení, a/nebo zvětšete fyzickou 
vzdálenost mezi zařízeními, aby nedošlo k vážnému poranění nebo usmrcení.

Elektromagnetická odolnost

Zkouška odolnosti
Úroveň zkoušky  
IEC 60601-1-2

Elektromagnetické prostředí – 
pokyny

Elektrostatický výboj
IEC 61000-4-2

±8 kV kontakt
±2, 4, 8, 15 kV vzduch

Podlahy musí být dřevěné, betonové nebo 
z keramických dlaždic. Pokud jsou podlahy 
pokryty syntetickým materiálem, měla by být 
relativní vlhkost nejméně 30 %.

Vyzařovaná RF imunita
IEC 61000-4-3

10 V/m
80 % AM při 1 kHz
80 MHz–2 700 MHz

Rychlý přechodný proud/
impuls
IEC 61000-4-4

±2 kV pro napájecí vedení
±1 kV pro vstupní/
výstupní vedení

Kvalita síťového napájení by měla být na 
úrovni charakteristické pro typické komerční 
nebo nemocniční prostředí.

Rázový impuls
IEC 61000-4-5

±1 kV (vedení k vedení)
±2 kV (vedení k uzemnění)

Kvalita síťového napájení by měla být na 
úrovni charakteristické pro typické komerční 
nebo nemocniční prostředí.

Řízená RF imunita
IEC 61000-4-6

6 V
80 % AM při 1 kHz
150 kHz–80 MHz

Magnetické pole síťového 
kmitočtu (50–60 Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m Magnetická pole vyvolaná síťovou frekvencí 
by měla být na úrovních charakteristických 
pro typické komerční nebo nemocniční 
prostředí.

Poklesy napětí, krátká 
přerušení a kolísání napětí 
na vstupním vedení zdroje 
napájení
IEC 61000-4-11

100% pokles na 0,5 cyklu

100% pokles na 1 cyklus

30% pokles na 25 cyklů

100% propad na 
250 cyklů (5 sekund)

Kvalita síťového napájení by měla být na 
úrovni charakteristické pro typické komerční 
nebo nemocniční prostředí. Pokud uživatel 
zubařského vybavení požaduje nepřetržitý 
provoz během přerušení dodávek proudu ze 
sítě, doporučujeme napájet zubařské 
vybavení z nepřerušitelného zdroje napájení 
nebo z baterie.

Jmenovité hodnoty elektrických parametrů (pokračování)

VAROVÁNÍ  Toto zařízení musí být připojeno pouze ke zdroji 
síťového napájení s ochranným uzemněním, aby nedošlo k zasažení 
elektrickým proudem, v jehož důsledku by mohlo dojít k vážnému 
poranění nebo usmrcení. Připojování prodlužovacích kabelů nebo 
vícenásobných zásuvek ke stomatologickému systému může snížit 
celkovou bezpečnost stomatologického systému a není dovoleno.

POZNÁMKA  U produktů trvale připojených k fixním vodičům 
(bez použití napájecí šňůry) by měl být k odpojení produktu od 
síťového napájení použit vypínač nebo jistič.
Připojení k síti by mělo být provedeno kvalifikovanými pracovníky 
v souladu s místními stavebními normami a normami pro 
elektrické instalace.

POZNÁMKA  V zemích, ve kterých se používá jiná než 
severoamerická síťová zástrčka (například v Austrálii, 
Dánsku, Švýcarsku apod.), je třeba používat zástrčku patřičně 
dimenzovanou pro napětí a proud příslušného produktu. 
Produkty, které se od sítě odpojují pomocí síťové zástrčky 
(produkty bez hlavního vypínače), umístěte tak, aby byla síťová 
zástrčka snadno přístupná.

Elektromagnetické emise

Zkouška emisí Elektromagnetické prostředí – pokyny

RF emise 
CISPR 11

Zubařské vybavení společnosti A-dec je vhodné k použití ve 
všech lokalitách.

Harmonické emise 
IEC 61000-3-2

Emise způsobené kolísáním napětí 
IEC 61000-3-3
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Maximální nosnost křesla

Křeslo

Maximální 
hmotnost 
pacienta

Maximální hmotnost 
příslušenství konzoly křesla 
(posun)

Moment sil 
působících na 
konzolu křesla

A-dec 511, verze B
 s přední konzolou 

 se zadní konzolou

227 kg (500 liber)

227 kg (500 liber)

29 kg (63 liber) při 58,4 cm (23 palcích)

77 kg (169 liber) při 11,5 cm (44 palcích)

164 N•m 
(121 librostop)
839 N•m 
(619 librostop)

A-dec 511, verze A 181 kg (400 liber) 113 kg (250 liber) není k dispozici

A-dec 411
 s konzolou spojky 

  s konzolou typu 
Radius®

  s připevněním 
k podpůrné lince

181 kg (400 liber)

181 kg (400 liber)

181 kg (400 liber)

77 kg (170 liber) při 105 cm (41,5 palce)

52 kg (115 liber) při 116 cm (45,5 palce)

31 kg (70 liber) při 58,4 cm (23 palcích)

797 N•m 
(588 librostop)
587 N•m 
(433 librostop)
169 N•m 
(125 librostop)

A-dec 311, verze B
 s konzolou spojky 

  s konzolou typu 
Radius

  s připevněním ke 
stojanu

  s připevněním 
k podpůrné lince

181 kg (400 liber)

181 kg (400 liber)

181 kg (400 liber)

181 kg (400 liber)

77 kg (170 liber) při 105 cm (41,5 palce)

52 kg (115 liber) při 116 cm (45,5 palce)

67 kg (149 liber) při 71 cm (28 palcích)

31 kg (70 liber) při 58,4 cm (23 palcích)

797 N•m 
(588 librostop)
587 N•m 
(433 librostop)
470 N•m 
(347 librostop)
169 N•m 
(125 librostop)

A-dec 311, verze A
  s připevněním 

k základně
  s konzolou typu 

Radius

181 kg (400 liber)

181 kg (400 liber)

72 kg (160 liber) při 61 cm (24 palcích)

24 kg (75 liber) při 61 cm (24 palcích)

434 N•m 
(320 librostop)
203 N•m 
(150 librostop)

A-dec 200 181 kg (400 liber) 83 kg (184 liber) při 40,6 cm (16 palcích) 332 N•m 
(245 librostop)

Performer 8000, 
verze B
 s přední nebo zadní  
 konzolou typu Radius
 s konzolou spojky 

 se zadní konzolou

181 kg (400 liber)

181 kg (400 liber)

181 kg (400 liber)

28 kg (61 liber) při 72 cm (28,5 palce)

38 kg (83 liber)

5,26 kg (11,6 liber) při 36,6 cm 
(14,4 palce)

197 N•m 
(145 librostop)
176 N•m 
(130 librostop)
19 N•m 
(14 librostop)

Performer 8000, 
verze A
 s přední nebo zadní  
 konzolou typu Radius 
 s konzolou spojky 

 se zadní konzolou

181 kg (400 liber)

181 kg (400 liber)

181 kg (400 liber)

18 kg (40 liber) při 72 cm (28,5 palce)

38 kg (83 liber)

5,26 kg (11,6 liber) při 36,6 cm 
(14,4 palce)

129 N•m 
(95 librostop)
176 N•m 
(130 librostop)
19 N•m 
(14 librostop)

Maximální zatížení konzoly monitoru

Typ konzoly monitoru Maximální hmotnost monitoru 

A-dec 581 9 kg (20 liber)

Performer 8800 9 kg (20 liber)

584 (středová konzola), 585 (na stěnu), 586 (na strop) 9 kg (20 liber)

587 (kolejnice) 9 kg (20 liber)

A-dec 381, 382, 482 9 kg (20 liber)

Poznámka: Monitory s úhlopříčkou 483 mm (19 palce) a menší jsou určeny k tomu, aby 
nepřekážely zamýšlenému pohybu ostatních pohyblivých součástí zubařského systému nebo 
zubařské skříně. U monitorů s úhlopříčkou větší než 483 mm (19 palce) ověřte, že monitor 
nebude překážet ostatním pohyblivým součástem zubařského systému nebo zubařské skříně.

Jmenovité zatížení stomatologického unitu
Zařízení umístěná uvnitř otočného unitu: 2,3 kg (5 liber)

Zatížení tácku: 1,8 kg (4 libry)
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Specifikace a požadavky přívodů

Tlak/podtlak Průtok Další požadavky
Vzduch 550–860 kPa (5,5–8,6 bar) 71 sl/min (2,5 scfm) minimálně při 

normálním užívání, 210 sl/min (7,5 scfm) 
maximální střídavý průtok

• kvalita vzduchu musí splňovat specifikaci ANSI/ADA číslo 94
• třída vlhkosti 4: Tlakový rosný bod je <= +3 °C (37 °F) při střední teplotě a při konstantním systémovém tlaku 

0,7 MPa. To odpovídá atmosférickému rosnému bodu <= -21 °C (-6 °F).
• limit pro kontaminaci olejem: ≤ 0,5 mg/m3

• třída částic 2: Maximální počet částic na metr krychlový v závislosti na velikosti částic v zubním vzduchu je 
následující: Maximální počet částic na metr krychlový:
• 0,1 μm < d ≤ 0,5 μm ≤ 400 000 
• 0,5 μm < d ≤ 1,0 μm ≤ 6 000 
• 1,0 μm < d ≤ 5,0 μm ≤ 100 

• účinná velikost oka vzduchového filtru je 50 mikrometrů

Voda 410 ±140 kPa (4,1 ±1,4 bar) 5,7 l/min (1,5 gpm) minimálně, nesmí 
překročit 40 °C (104 °F)

• voda musí splňovat směrnice Světové zdravotnické organizace pro kvalitu pitné vody
• dodávka vody musí splňovat místní vodovodní předpisy včetně ochrany před zpětným tokem
• limity pH mezi 6,5 a 8,5
• maximální velikost části < 100 μm
• limit tvrdosti vody je méně než 2,14 mmol/l (< 12°dH)
• účinná velikost oka vodního filtru je 50 mikrometrů

Podtlak mokrý: 
34 ± 7 kPa (10 ±2 palce Hg) 

suchý/polosuchý: 
16 ± 3,5 kPa (4,5 ±1 palec Hg) 

 
255 sl/min (9 scfm) minimálně 

340 sl/min (12 scfm) minimálně

• maximální velikost otvorů sítka filtru pevných částic:
 1,080 mm (0,043 palce)  1 080 μm pro A-dec 200, Performer 8000/8200/8500, 2671/2615, 4631/4635
 1,194 mm (0,047 palce)  1 200 μm pro A-dec 351/361/362/363, 545/551/561

Poznámka: Další specifikace přívodů potřebné před instalací najdete v Předinstalační příručce související s vaším produktem.
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UPOZORNĚNÍ  Federální zákony USA omezují prodej tohoto 
zařízení na stomatology, lékaře nebo jiné zdravotníky s licencí 
pro provozování tohoto zařízení podle zákona státu, ve kterém 
provozují praxi, nebo na základě jejich objednávky.

Aplikované části
Za „aplikované části“ jsou považována následující zařízení, jak je definováno 
v normě IEC 60601-1: vzduchový násadec, elektrický násadec, odstraňovač 
zubního kamene, vytvrzovací světlo, vzduchová/vodní pistole, vysoušeč zubů, 
vysokovýkonné odsávání (HVE), odsávačka slin (SE) a intraorální kamera.

Přeprava stomatologického systému
Pokyny k přepravě stomatologického systému:

• Základnu křesla umístěte zcela dolů a opěradlo křesla zcela nahoru. 
• Vyprázdněte láhev a hadičky uzavřeného okruhu vody.
• Snižte tlak ve vzduchových hadičkách.
• Zajistěte tělo křesla k základní desce křesla. 
• Stomatologický unit umístěte nad sedák. 
• Sejměte čalounění a světlo a čalounění umístěte na střed a upevněte nad 

křeslem.
• Zajistěte stomatologický unit a světlo, abyste zabránili jejich pohybu. 
• Zajistěte stomatologický systém k přepravnímu vozidlu.

Vyřazení zařízení společnosti A-dec z provozu a jeho likvidace
Při vyřazování zubařského vybavení společnosti A-dec z provozu by mělo 
být postupováno v souladu s požadavky místních předpisů. Obvodové desky 
a elektrické kabely by měly být recyklovány jako elektrický materiál. Hliníkové, 
mosazné, železné a ocelové součásti by měly být recyklovány jako kovový 
materiál. Na lisovaných plastových součástech jsou vylisovány značky označující 
druh plastu, na základě kterých by měly být tyto součásti příslušným způsobem 
recyklovány. Plivátko, vedení pro odpad z plivátka a vedení pro extrakci je nutné 
považovat za biologicky kontaminovaný materiál, při jehož demontáži je třeba 
dodržovat příslušná bezpečnostní opatření. Veškerý materiál, který není vhodný 
pro recyklaci, by měl být příslušným způsobem zlikvidován. Chcete-li získat 
informace ohledně druhu materiálu vybavení společnosti A-dec, obraťte se na 
zákaznický servis společnosti A-dec. 

RoHS/REACH
Produkty a procesy společnosti A-dec odpovídají následujícím předpisům 
souvisejícím s prohlášením o materiálech a omezením používání některých látek:

• RoHS 2 (2015/863/EU)
• REACH (Předpis [ES] č. 1907/2006), Předpis (ES) č. 765/2008

Společnost A-dec do svých produktů záměrně nezahrnuje žádné látky vzbuzující 
mimořádné obavy (SVHC) identifikované v nařízení REACH. Podle článku 33 
nařízení REACH musí společnost A-dec své zákazníky informovat o následujících 
látkách vzbuzujících mimořádné obavy, které se v produktech A-dec vyskytují 
v koncentracích vyšších než 0,1 % hrubé hmotnosti: 

• Olovo, registrační číslo CAS 7439-92-1, používané ve vybraných elektrických 
součástech.

• Oktamethylcyklotetrasiloxan CAS 556-67-2 přítomný ve ventilech simulátoru.
• Dodekamethylcyklohexasiloxan CAS 540-97-6 přítomný ve ventilech 

simulátoru.
• Dekamethylcyklopentasiloxan CAS 541-02-6 přítomný ve ventilech simulátoru.
• Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether CAS: 143-24-8 přítomný v pájených 

součástech.

Kalifornský zákon Proposition 65

VAROVÁNÍ  Způsobuje rakovinu a poškození plodu.  
www.P65Warnings.ca.gov.

http://www.P65Warnings.ca.gov
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Kontaktní informace
Pokud máte dotazy, které nebyly zodpovězeny v tomto dokumentu, kontaktujte 
zákaznický servis společnosti A-dec na jednom z těchto telefonních čísel:

• 1 800 547 1883 (v USA a Kanadě)
• +1 503 538 7478 (mimo USA a Kanadu)

Zákaznický servis je k dispozici od pondělí do pátku od 5:00 do 17:00 hodin 
pacifického času.

Hlášení incidentů
Všechny závažné incidenty týkající se vybavení společnosti A-dec nahlaste 
společnosti A-dec, Inc. Pokud k incidentu dojde na území EU, nahlaste jej také 
autorizovanému zástupci společnosti A-dec pro EU a příslušnému orgánu 
členského státu EU, ve kterém uživatel/pacient trvale pobývá. Závažné incidenty 
mohou mít následující následky:

• Životu nebezpečné onemocnění nebo poranění.
• Trvalé zhoršení tělesné funkce nebo poškození tělesné struktury.
• Lékařský nebo chirurgický zákrok za účelem zabránění životu nebezpečnému 

onemocnění či poranění nebo trvalému zhoršení tělesné funkce nebo poškození 
tělesné struktury.

Dokumentace k produktům
Tento dokument návodu k použití a další podpůrné dokumenty jsou k dispozici ke 
stažení v Centru zdrojů na adrese www.a-dec.com.

Rychlý přístup k tomuto dokumentu online 
získáte naskenováním, klepnutím nebo 
kliknutím na tento QR kód, který odkazuje 
na stránky: a-dec.com/resource-center.

http://www.a-dec.com
https://www.a-dec.com/regulatory-guide
https://www.a-dec.com/resource-center
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Donawa Lifescience 
Consulting Srl
Piazza Albania, 10
00153 Rome, Itálie

A-dec United Kingdom
Austin House
11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Anglie 
Tel.: 0800 ADEC UK (2332 85) ve Velké Británii
Tel.: +44 (0) 24 7635 0901 mimo Velkou Británii

A-dec Australia
Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Austrálie
Tel.: 1 800 225 010 v Austrálii
Tel.: +61 (0)2 8332 4000 mimo Austrálii

 Sídlo společnosti A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
USA
Tel.: 1 800 547 1883 v USA a Kanadě
Tel.: +1 503 538 7478 mimo USA a Kanadu
www.a-dec.com

A-dec China
A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
Building 5, No. 528 Shunfeng Road 
Tangqi Town, Yuhang District
Hangzhou, Zhejiang, Čína 311100
Tel.: 400 600 5434 v Číně
Tel.: +86 571 89026088 mimo Čínu
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