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BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY 
Výstraha! Přenosné nástroje nasazujte teprve až je přístroj v klidu! 
Čistící roztok je zápalný! 

 
Vyvarujte se kontaktu čistícího roztoku s očima! 



Čistící roztok nepijte! 
Nedodržení předložených požadavků a demontáž přístroje zprošťuje výrobce garanční záruky 
a jiných nároků! 
Před uvedením do provozu vyjměte lapač kapek ! 
Při provozu nesahejte do přístroje! 
Ošetřovcí násadce nikdy nešroubujte! Všechny demontáže nechejte servisním technikům 
WaH! 
DULEŽITÉ UPOZORNÉNÍ 
Čistící roztok WaH neobsahuje aldehyd, není toxický a vodou se biologicky odbourává. Olej / 
WaH Service Ol/ je zdravotně zcela neškodný. 
Výstraha! Také zbytky čistícího roztoku WaH Reini gungs-lösung jsou zápalné, proto je 
chraňte před zápalnými zdroji! Nekuřte! 
Pozor! ASSISTINA se nehodí pro čištění a ošetření vzduchového uložení turbínek! 
Obalové textilie mohou být používány jako roušky k povrchové dezinfekci. 

 
Změny Vyhrazujeme si změny, které slouží technickému pokroku. 

ÚVOD 
ASSISTINA pomáhá řešit problémy a poskytuje ekonomické přednosti 

 

Problém Nástroje, špinavé od oleje jsou z praxe dostatečně známé. Stává se, že u značně 
olejovaných nástrojů se obsluha ušpiní. Když jsou nástroje nedostatečně naolejovány nebo 
mazání je po delších časových intervalech, pak jsou nástroje značně opotřebovány. 

 

Řešení WaH ASSISTINA umožňuje spolehlivě s trvale stanoveným mechanicko- 
automatickým programem pečovat o čištění. Nástroje,na př. turbínky,nebo vzduchové 
motorky jsou nasazeny do spojky přístroje. Pracovní prostor se pak uzavře průhlednou kopulí. 
V první fázi se vzduchem profouknou vodní kanálky, pak automaticky probíhá čištění, 
dávkuje se olej a nástroje jsou promazávány. Vše proběhne cca za 35 sekund. 

Užitek Při pravidelném a automatickém a přitom optimálním čištění a mazání v přístroji 
ASSISTIN se prodlužuje funkčnost nejen kolének a nástrojů, ale také turbínek. Toto znamená 
velké snížení nebezpečí zaolejování od mikromotorků a autoklávů a přeolejování nástrojů. 

 

Vysoce účinné oleje WaH zlepšují hygienické podmínky a snižují náklady na opravy. Různé 
spojkové adaptéry umožňují ošetřovat v přístroji ASSISTIN různé nástroje a programy 
motorků, přičemž zaručují jejich správnou funkci. V celkově uzavřeném systému zůstává 
přebytečný olej uvnitř přístroje a nezamlžuje místnost. Jedná se o pozitivní zdraví prospěšný 
faktor pro Váš pracovní kolektiv a Vaše pacienty. To všechno zvyšuje hygienickou úroveň! 
Krátký cyklus, cca 35 sekund, tichý chod, stejně jako ekonomické ukazatele čistícího 
prostředku a mazacího oleje nezatěžují Váš personál a navíc redukují cenu provozu! 

l. VYBALOVÁNÍ 
Podle návodu vyjmeme bílou a zelenou nálevku 
Vyjímání nálevek 

 

Pomocí vyražených otvorů v zajišťovací části kartonu se ASSISTINA vytáhne z obalu. 
Vytáhne se zajišťovací část kartonu Otevře se karton, z kopule se vyjme vzduchová přívodní 
hadice, Nr.O2697OOO. 

Vyjímání příslušenství 

 

Vyjme se balení čistící roušky,Nr.O269O3OO Balení oleje a čistícího roztoku Zvláštní 
příslušenství, které je objednáno se vyjme z přihrádky 



Sada pro ošetření(vyjmutí zvláštního příslušenství) 

 

Sejměte mírně lepící etikety z otvorů pro plnění oleje .Odšroubujte oba uzávěry a odstraňte 
obojí transportní těsnění. Důležité, zda se tvoří vakuum a neprojevují se funkční poruchy 
Sejme se etiketa, odšroubují se uzávěry a odstraní se transportní těsnění 

2. UVEDENÍ DO PROVOZU 
2.l Standardní vybavení obsahuje: 
WaH ASSISTINA -čistící a mazací přístroj Kontrola - Turbínový adaptér /4 otvory/ 
Nr.O2685OOO balení (přilepen v zásuvce) 
Bílá nálevka Nr.O26893OO 
Zelená nálevka Nr.O26894OO 
Vzduchová hadice, 2 m, Nr.O2697OOO se šroubením 
výbava 5 balení roušek (Vlies) Nr.O269O3OO 

 
Návod pro použití a Záruční list 

Na zvláštní přání bude zároveň zasláno: 
Balení Nr.O268O5OO, sestávající z lOOO ml WaH čistícího roztoku Nr.O268O2OO a 5OO 
ml WaH Service-Öl, Nr.O26759OO 
Adaptér Nr.O269O4OO pro WaH turbíny, serie7OO/8OO 
System ROTO QUICK Adaptér Nr.O26944OO pro WaH turbíny, serie3OO/4OO 

 
System ROTO QUICK Adaptér Nr. O2O835OO pro panel se 2 a 3 otvory 

Jako zvláštní příslušenství bude zároveň dodáno: 

 
Sada adaptérů „Tl“,Nr.O2694OOO, sestávající ze 3 Adaptern pro Siemens Tl Progrmam  

2.2. Při prvním uvedení do provozu: 
Plnění WaH Service-Ol Sejmutí transportního uzávěru z lahve (mazací olej) 
Sejmutí transportního uzávěru 
Uzávěr bílého zásobníku odšroubujeme a usadíme bílou nálevku 
Důležité Nezaměňujte nálevky. Bílá na bílou! 
Nálevky nesmí být od prachu. 
Usazení bílé nálevky 
Z 5OO ml lahve naplníme 25O ml Service -Öl. Kontrolujte podle odměrné značky na lahvi 
Pozor! Service -Öl musí při nalévání mít teplotu místnosti. Lahve Service -Öl a zásobníku se 
musí opět zašroubovat. Pozorujte odměrnou značku na lahvi 
2.3. Při prvním uvedení do provozu: 
Sejmutí transportního uzávěru z lahve 
Plnění čistícím roztokem WaH. Reinigungs Lösung 
Sejmutí transportního uzávěru Odšroubování zeleného uzávěru, usazení zelené nálevky 
Důležité Nezaměňujte nálevky,zelená na zelenou! 
Nálevky nesmí být zaprášené 
Usazení zelené nálevky 
Z lOOO ml lahve naplníme 25Oml čistícího roztoku / Reinigungs Lösung/ 
Kontrolujte podle odměrné značky na lahvi 

 

Pozor! Lahev čistícího roztoku a zásobník se musí opět zašroubovat. Pozorujte odměrnou 
značku na lahvi 

2.4 ASSISTINA vyžaduje připojení tlakového vzduchu,avšak ne moc velký tlak. Pro 
funkci je potřebný nejmenší tlak vzduch 
Připojení 4 bary. vzduchu 



ASSISTINA má zabudovaný regulátor tlaku, vzduchu. V rozmezí od 4 do lO barů zaručuje 
automaticky jeho správné nastavení 
Po odsunutí kopule připojte hadičku Nr.O2697OOO k přístroji ASSISTINA, přičemž je nutné 
hadičku dokonale utěsnit. Přípojka na přístroji je normovaná pro tlakovou hadici o průměru 
6x4mm. Přišroubuje se na koncovku potrubí s přípojkou l/8“ 

 
Pozor! Přivádíme pouze čistý, přefiltrovaný tlakový vzduch! 

2.5 Plníme podle postupu, uvedeného pod body 2.2 a První plnění 2.3. Lapač kapek 
Nr.O26994OO z ošetřovacího systému násadce vytáhneme a pečlivě uložíme. 
Zakryjeme rouškou. 
Lapač kapek z ošetřovacího násadce odšroubujeme Ze zásuvky vyjmeme adapter turbínek  
Programový knoflík asi l5 krát po 2 sek.  stiskneme. Přitom po každé l sekundu čekáme. Když 
na roušce, nebo ubrousku nevidíme žádný olej a žádný čistící roztok (alkohol), postupujeme 
jak bylo dříve popsáno. Ve 2 sekundovém rytmu lO x opakujeme dokud zásobníky nejsou 
naplněny.Přitom je potřeba postup dále několikrát opakovat. 

 
Kontrola přítomnosti čistícího roztoku a mazacího oleje 

2.6 Pozor! 
Zkoušení Při zkoušení se žádné nástroje nezastrkují ani nepřipojují! 

 
Rouška (Vlies)je uložena v zásuvce  

 
 
 
V případě, že je adaptér Nr.O2685OO 
zastrčen v přístroji je třeba je vyjmout. 
Kopule se uzavře. Programový knoflík se 
jednou přibližně na 2 sekundy stlačí. 
Kontrola - jestli rouška je zkropena- 
jinak se postup 2-3 krát opakuje. 
Kontrola - schopnosti stříkání a 

 
přerušení stříkání 

 

 
Uložení zkušební roušky 

 
2.7 Při zahájení činnosti je nutno se vždy přesvědčit,zda přístroj ASSISTINA pracuje 
v pořádku. Po stlačení progra- 
Zahájení mového knoflíku se vždy rozsvítí kontrolka. 
činnosti Tato kontrolka během několika sekund 
zhasne. 
Nejprve se rosvítí kontrolka pro čistící 

 
roztok a potom kontrolka potom mazací olej. 

Při kontrole funkce 

 
svítí obě kontrolky 

Pozor! Funkce se průběžně kontroluje! 
Jestli v průběhu programu nesvítí kontrolky, znamená to poruchu. 



 
Příčiny: 
Buď: Není v přístroji žádný mazací olej 
nebo čistící roztok 
Naplňte 25O ml mazacím olejem, 
nebo čistícím roztokem 

 
Nebo: Existuje funkční chyba / vysvětleno dále strana 21/ 

2.8 Technickým vylepšením přístroje ASSISTINA Kontrola funkce se podařilo snížit hluk 
pohonu turbínky. 
Tato úprava je u přístrojů od serie Nr. 3O95Ol 
Správná funkce nasazeného vrtáčku v v kolénku (nebo násadci) se zjistí 

 
pozorovatelným otáčením vrtáčku 

3. Ošetřování přenosných nástrojů a turbínek 
Denně je ošetřujeme v poledne a večer 
před každým autoklavováním. 

 
Po vybrané dezinfekci a očištění začneme ošetřovat v přístroji ASSISTINA 

3.l Rotační nástroje sejmeme 
Kolénka Kolénka nebo násadce vytáhneme z a násadce mikromotoru 
Kopuli sklopíme 
Turbínkový 

 
adapter vytáhneme 

Jestliže je turbínkový adaptér Nr.O2685OOO zastrčen, pak jej vyjmeme a uložíme 

 
do odkládací misky 

Kolénka, nebo násadce se připojí 
/ podle ISO/ na ošetřující násadec 
a dobře se zajistí. 
Kolénko nebo 

 
násadec nasadíme 

Stlačením tlačítka se uvede spray do 

 
činnosti. Kopule se uzavře. 

Programový knoflík se stlačí 

 
cca na 2 sekundy 

Přibližně po 35 sekundách ošetřovací 

 
program automaticky naskočí. 

Pozor! Každé stlačení programového knoflíku 
způsobí přívod oleje a způsobí 

 
následné mazání olejem 

Upozornění Po otření jsou kolénka,nebo násadce 
připraveny k autoklavování 
Pozor! Condenser - kolénka je možno také ošetřovat 



v přístroji ASSISTINA.Vyžaduje to však zkoušku, že výstředníkový mechanizmus hlavy není 
během ošetřování poháněn. 
Vysuší se hadříkem. 
Pozor! Při ošetřování zvláštních zařízení 
mějte také na paměti návod ! 
Výstraha! Další kolénka,násadce nebo adaptéry turbínek 
se mohou do zařízení nasadit jen v 
klidovém stavu! 
Pozor! Pro ošetření dlouhých přenosných nástrojů, 
jako násadec 4:l Siemens, nebo SLIP JOINT 
násadec a kolénko,je možno také jako příslušenství zajistit speciální kopuli, 
Nr. O26999Ol 

 
Kopule Nr.O26999Ol 

 
3.2 Rotační nástroje z turbínek vyjmeme. 
Turbínky vytáhneme ze spojky. 
Turbinkové Zmíněný adaptér (Nr. O269O4OO) se nejdříve 
kolénka sešroubuje s turbinkovým adaptérem 
Nr. O2685OOO . Turbínkový adaptér 
Nr. O2685OOO pro Standard se 4 otvory 
se zasadí do rychlospojky Siemens, KaVo, 
Bien Air a jiné, všechny pro systémy 
Ritter/Midwest. 
Rychlospojka 
zašroubování 
v turbínkovém 
adaptéru 
Turbinový adaptér Nr. O2685OO se šroubo- 
vatelnou rychlospojkou se zastrčí do 
nástavce v ošetřovacím zařízení. 
Turbinky ( 2, nebo 3 otvory) se připojují k adaptéru Nr. O2O835OO Turbínky se zastrčí do 
rychlospojky.Nařídí se výstup spraye ,uzavře se kopule. Programovací knoflík se zmáčkne 
cca na 2 sekundy. Za přibližně 35 sekund naskočí ošetřovací program. 
Sešroubováný adaptér 
nastrčí na 
doraz 
Upozornění 
Po osušení je turbinka připravena 
k sterilizaci do autoklavu 
Pozor! Každé stlačení programovacího knoflíku 
způsobuje přívod oleje a může způsobit přeolejování. 
Turbínka se nasadí do adaptéru 
Pro spojení turbínek jiných výrobců, se obraťte o radu na WaH 
3.3. Ošetřují se stejně jako turbínky, podle 
bodu 3.2 
Vzduchové motorky Otáčecí kroužek vzduchového motorku se nastaví 
do polohy napravo nebo nalevo,protože v nulové poloze nepracuje (neošetřuje) 
Nástroje na 
odstraňování 



zubního kamene 
3.4. Tl TITAN kolénka a násadce („lang“ - dlouhé) od Siemense, pro Sirona Motor SL a 
Tl TITAN Tl turbinky. 
kolénka nebo 
násadce a turbinky Siemens Tl TITAN - Programm dodává sadu 
Adaptér-Set Nr.O2694OOO. Je určena jako 
adaptér pro kolénka a násadce, turbínky TS,TM a čistící FG Spannsystem 
Pro ošetřování dlouhých násadců 4:l od 
firmy Siemens ja jako příslušenství dodávána speciální kopule Nr. O26999Ol 
Pro Siemens Tl TITAN - program jsou dodávány speciální návody 
3.5. Kolénka, nebo násadce či turbínky nedržte 
Vyjmutí přenosných přitom v roztřepaných papírových nástrojů a turbinek ubrouscích,nebo 
utěrkách.Zmáčkne se červený 
knoflík jištění. Kolénka, nebo násadce 
jakož i turbínky se skupinovým adapterem 

 
se dají velmi snadno vyjmout (žádné táhání) 

Zmáčkne se červený 
uzavírací knoflík. 
Nástroje, nebo turbínky 
se vyjmou 
4.Údržba 
WaH čistící a mazací přístroj ASSISTINA pracuje bez údržby 4.l. Pouze se očistí skříňka a 
kopule. 
Vlastní čištění 
přístroje Doporučení: čistěte l x týdně 
Čistící roztok je pro tento účel nejlepší. 
Žádné mycí prostředky. 
ASSISTINA se čistí vlastním Reinigungs-Lösung 
roztokem 
4.2 Podle potřeby se čistí také vnitřní strana 
Čištění kopule kopule. Jak je ukázáno na obrázku, kopule 
se lehkým stlačením sejme. 
Pro tento účel se nejlépe hodí čistící 
roztok Reinigungs -Lösung.Je možn0, aby 
zásuvka byla čištěna tepelnou dezinfekcí. Kopule se čistí čistícím roztokem  
Reinigungs-Lösung 
Upozornění! V žádném případě neodšrobovávejte 
ošetřovací zařízení! Přístroj 
nerozebírejte! 
Demontáž přístrojů smí provádět servis 
firmy WaH. 
Demontáž může 
provádět WaH 
servis 
4.3. O kroužky se vyměňují bez speciálního 
Výměna O-kroužku nářadí.Přitom je potřeba opotřebovaný 
O kroužek s palcem a ukazováčkem silně stlačit,takže se vytvoří poutko.Volným prstem 
kroužek odtlačíme a vyjmeme. 
O-kroužek palcem 



a ukazováčke 

 
silně stlačíme 

O- kroužek se vytáhne. Nasune se nový 
O-kroužek Nr. O26957OO 
Důležité! Těsnící O-kroužky jsou předpokladem 
pro trvalé zajištění a správné ošetření všech přenosných nástrojů a turbinek. 

 
Pouze bezvadné O-kroužky zaručují, že čistící roztok a mazací olej se nesmísí. 

5.Odstranění závad 
Před odkrytím přístroje ASSISTINA doporučujeme vyprázdnit zásobníky. 
Před odkrytím 

 
ASSISTINA.... 

 
Zavolejte servisní obsluhu WaH. 
Některé věci je možno vyjasnit také 

 
po telefonu 

Doporučujeme 
zavolat WaH 

 
servis 

Nahodilé otázky, týkající se přístroje 
ASSISTIN směrujte prosím na Vaše 

 
Dental depo, nebo přímo na WaH 

Telefony A O6274/6236-O 
D O8682/574 
CH O42/2l836. 
6. V případě závady je žádoucí odpojit 
vzduchovou hadici. Koncovka rychlo- 
spojky v zařízení se otočí ve směru 
šipky. Přitom se uvolní vzduchová ha- 

 
dice a ventil vzduchu se uzavře.ře přívod vzduchu. 

 
Zastavení přívodu vzduchu 

Důležité! Zásobník čistícího roztoku a mazacího 
oleje se musí bepodmíněčně vyprázdnit 
Zásobníky zároveň nevyprazdňujte, 
čistící roztok a mazací olej se 

 
nesmí smísit. 

Zásobníky 

 
vyprazdňujte samostatně 

7. Důležité pro vrácení 
7.l. Utěsnění při přepravě 
Utěsnění 



při přepravě Utěsnění 
Plnící nádržky Nr. O268O6OO se musí dokonale 
zašroubovat. 
Při vyprazdňování mohly zůstat v nádržkách zbytky oleje a čistícího roztoku, které by mohly 
během zpětného transportu potřísnit 

 
ostatní díly a zařízení (záruka) 

Zabudování transportního 

 
těsnění 

 
Lapač kapek Nr.O26994OO se těsně 
usadí na trysku , aby se zamezilo odkapávání 

 
mazacího oleje a čistícího roztoku. 

Nasazení uzávěru 
7.2 Vrací se v originálním obalu WaH, tak se 

 
zajistí ochrana zařízení a nebo náhradním Přebalení balení (vyžádejte u depa) 

WaH originální 

 
balení 

 

 
8. Technická data 

Výška: 223 mm 
Šířka : l8O mm 
Hloubka: 34O 
Hmotnost: 2,4O kg 
Potřeba vzduchu: ca. 4O l /minutu 
Tlak vzduchu: nejméně 4 bary,max. lO barů 
(regulace - automatická regulace 

 
tlaku) 

Množství naplnění: po 25O ml, vystačí ca.l9OO ošetřovacích cyklů 
Ostatní ukazatele: 
Pro ošetření starších turbinek serie 3OO (Typy 398,395,396) a turbinek serie 4OO(Typy 
498,495,496) je k dispozici Adapter turbinek O26944OO.Tato skupina se připojuje pomocí 
ROTO QUICK -Kupplungen /O4,/l4E pro 
připojku se 4 otvory. 
Technické změny předpisů, které slouží k dalšímu pokroku, 

 
jsou vyhrazeny 

 
9. Číselný seznam součástí WaH zařízení 

O2O835OO Adapter ( 2/3 otvorů ) 
O268O2OO lOOOml WaH čistící roztok 
O268O5OO Balení WaH mazacího oleje a WaH čistícího roztoku 
O268O6OO Těsnění 
O2685OOO Adapter turbinový -4 otvory 



O26893OO Filtrační nálevka ,bílá 
O26894OO Filtrační nálevka,zelená 
O269O3OO Zaváděcí balení 5 ks rouška (Vlies) 
O269O4OO Adapter pro WaH turbinky serie 7OO/8OO, system ROTO QUICK 
O269lOOO Adapter pro kolénka Tl TITAN a násadce 
O2692OOO Adapter pro TS, TM turbinky 
O2693OOO Adapter pro čištění FG -Spannsystem Tl TITAN a jiné 
O2694OOO Sada Adapterů Siemens Tl TITAN 
(skládající se z adapterů Nr. O269lOOO,O2692OOO, O2693OOO) 
O26944OO Adapter pro WaH turbinky serie 3OO/4OO, System ROTO 
QUICK 
O26945OO Otírací rouška (Vlies) - balení 2O ks 
O26759OO 5OOml WaH mazací olej 
O2697OOO Vzduchová hadice 2m, s šroubovou koncovkou 
O26994OO Lapač kapek 

 
O26999Ol Kopule pro dlouhé přenosné nástroje 

lO. Bezpečnostní opatření - ze str. 3 
Pozor! Výměna kolénka, násadce nebo turbínkového 
adaptéru se provádí pouze v klidovém stavu. 
Jejich výměna za chodu může poškodit nástroje 
nebo zařízení. 
Čistící roztok je zápalný. Bod vzplanutí je 25oC. 
Páry čistícího roztoku mohou explodovat! 
Chraňte před zápalnými zdroji! Nekuřte! 
Zabraňte kontaktu čistícího roztoku se očima. 
Při nehodě proplachujte velkým množstvím vody a 
bezprodleně navštivte lékaře! 
Čistící roztok nepijte! 
Při nehodě vypijte nejméně l/2 litru vody, navštivte lékaře! 
Při vdechnutí par čistícího roztoku: 
Při eventuálních dýchacích obtížích zajistěte 
pobyt na čerstvém vzduchu! 
Zamezte styku mazacího oleje se očima! 
Při nehodě propláchněte větším množstvím vody! 
Při potřísnění kůže mazacím olejem: 

 
Omyjte vodou a mýdlem. 

ZÁRUKA 
Tento přístroj byl vyroben s velkou pečlivostí vysoce kvalifikovanými odborníky. 
Mnohonásobné zkoušení a kontrola zaručují bezvadnou funkci. 
Postupujte prosím přesně podle přiloženého návodu k obsluze. 
Stane-li se , že během garanční lhůty zjistíte vadu a poškození, zaslání materiálu zpět je 
bezplatné.Tento poškozený přístroj musí být zaslán s garančním listem. 
V případě poškození originálního balení ( Spezial-Transport 

 
verpackung), vyžádejte si náhradní balení. 

WaH a jím pověřený partner poskytují na tento přístroj balení. 
ASSISTINA Typ 3Ol 
se zabudovaným regulátorem tlaku Nr. 



má l2 MĚSÍČNÍ ZÁRUKU 
Za škodu způsobenou neodbornou obsluhou,nebo při nedostatečném balení při zaslání 
přístroje se neručí! 
Garanční nároky nemůže uživatel, nebo Instituce uplatňovat přímo u výrobce, ale přes 
prodávající depo se všemi nutnými podklady.  
Depo: Adresa praxe 
Datum prodeje 
11.STRUČNÝ POPIS 
1 Plnící otvory pro olej 
2 Plnící otvory pro čistící roztok 
3 Rychlospojka pro připojení tlakového vzduchu 
4 Tlačítko ke spuštění programu 
5 Ukazatel množství olejové náplně 
6 Ukazatel množství čistícího roztoku 
7 Světelná kontrolka oleje 
8 Světelná kontrolka čistícího roztoku 
9 Půhledný kopulovitý kryt 
10 Odkládací místo pro adaptér 

 
11 Zásuvka pro uložení roušek 


