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Data Matrix Code beregnet til 
produktidentifikation,

f.eks. i hygiejne-/plejeprocessen

W&H Service

W&H symboler

ADVARSEL!
(Risiko for personskade)

GIV AGT!
(Risiko for tingskade)

Almindelige oplysninger,
uden fare for mennesker

eller ting

Letantændelig!
Hold antændelige kilder borte,  

ingen rygning!
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1. Indledning

For din egen og dine patienters sikkerhed
Hensigten med denne brugsanvisning er at forklare, hvordan dit W&H-produkt håndteres. Det er dog også vores pligt at 
advare mod potentielle farlige situationer. Vi prioriterer din sikkerhed, dine medarbejderes sikkerhed og naturligvis også 
dine patienters sikkerhed meget højt.

Derfor bedes du under alle omstændigheder overholde sikkerhedsanvisningerne på side 8.

Anvendelsesområder
Enhed til rengøring af tandlægers tandstensfjernere og deres spraykanaler, smøring af de bevægelige dele, turbiner, luftmotorer 
og luftdrevne tandstensfjernere.

Enhver anden brug kan beskadige Assistina og herved medføre risici og fare for bruger og tredjemand.

Plejen af de nævnte artikler med W&H Assistina bevirker ingen desinfektion og ingen sterilisation.

Brugerens kvalifikation
W&H enheden Assistina må kun benyttes af fagligt og praktisk skolet og uddannet personale. Ved udviklingen og udformningen af 
W&H Assistina har vi taget udgangspunkt i målgruppen tandlæger og deres assistenter.
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Indledning

Produktion iht. EU-direktiv
Dette medicinske udstyr er konstrueret og fremstillet iht. EU-direktiv 93/42/EØF, der er gyldig for instrumentet 

> W&H Assistina 

i den tilstand vi leverer det i. Denne erklæring gælder ikke for uforudsete monteringer, udbygninger og lignende.

Producentens ansvar
W&H Dentalwerk Bürmoos kan kun påtage sig ansvaret for Assistina-instrumentets sikkerhed, pålidelighed og ydeevne, 
når nedenstående anvisninger overholdes:

> Assistina skal anvendes i overensstemmelse med denne brugsanvisning.
> Assistina har ingen dele, som brugeren kan reparere. 
 Montering, ændringer eller reparationer må kun foretages af fagpersonale, der er autoriseret af W&H.
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2. Udpakning

W&H forpakningen er miljøvenlig og kan bortskaffes af 
erhvervsmæssige genbrugsfirmaer.

Vi anbefaler dog at opbevare den originale emballage.

Læg brugsanvisningen parat.
Tag den hvide og den grønne 
tragt ud.

Tag turbineadapteren af.
Tag Assistina ud, mens den 
stadig er i isoleringskassen.

Åbn kassen i indstikslukningen.
Tag lufttilslutningsslangen ud 
af kuplen sammen med det 
medfølgende udstyr.

Tag serviceolien, 
rengøringsopløsningen, 
udsugningsfilteret og 
specialtilbehøret ud af 
sidelommerne.
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3. Leveringsomfang

> W&H rengørings- og plejeapparat Assistina (REF 00030125, 00030140)
> Udsugningsfilter komplet
> 4-huls turbineadapter REF 02685000
> Påfyldningstragt, hvid, REF 02689300
> Påfyldningstragt, grøn, REF 02689400
> Lufttilslutningsslange 2 m, REF 02697000, komplet
> Leveringsforpakning 5-lags-affalds-fleece REF 02690300
> 2 reserve-tætninger REF 02680600 og 2 reserve-O-ringe REF 02695700
> Brugsanvisning
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Sørg altid for at overholde følgende anvisninger
> Opstil kun apparatet i rum med tilstrækkelig ventilation!
> Rør aldrig ved dele inden i apparatet under plejeproceduren!
> Påsæt kun vinkel-/håndstykket, turbinen, turbineadapteren, luftmotoren eller instrumentet til tandstensfjernelse, når  
 apparatet ikke er i drift! (Beskadigelse af drevet, vinkel-/håndstykkernes medbringergruppe)
> Luk kuplen og affaldsskuffen før hver idriftsættelse!
> Undgå enhver øjenkontakt med rengøringsopløsningen/serviceolien!
> Indtag ikke rengøringsopløsningen!
> Undgå enhver hudkontakt med serviceolien!

Rengøringsopløsningen og resterne af den er antændelig. Flammepunkt 25° C.
Hold afstand til antændelige kilder! Rygning forbudt!

Anvend kun velegnet værktøj
Overhold producentens anvisninger ved pleje af dentale vinkel-/håndstykker, turbiner, luftmotorer og luftdrevne 
tandstensfjernere!

Usagkyndig brug
Usagkyndig brug samt utilladelig montage, ændringer eller reparationer af Assistina eller tilsidesættelse af vores 
anvisninger fritager os fra enhver form for garantiydelse eller andre krav!

4. Sikkerhedsanvisninger
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5. Beskrivelse af forsiden

Niveauindikator
rengøringsopløsning

Kontrolfelt 
med kugle for 
rengøringsopløsning

Kontrolfelt 
med kugle for 
serviceolie

Niveauindikator
serviceolie

Affaldsskuffe

Aflægsbakke til 
adapter

Kuppel

Påfyldningsåbning/
forrådsbeholder
rengøringsopløsning

Påfyldningsåbning/
forrådsbeholder
serviceolie

W&H serviceolie

Start af 
plejeprogrammet

press
2 sec./
cycle

W&H 
rengøringsopløsning
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6. Beskrivelse af bagsiden

Udsugningsfilter
komplet

Snapkobling til 
trykluft
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7. Idriftsættelse – første brug

> Serviceolien skal have stuetemperatur ved påfyldningen.
> Byt aldrig rundt på tragtene (hvid til hvid, grøn til grøn) og opbevar dem støvfrit!
> Kontrollér niveauindikatoren!
> Anvend kun ren, filtreret trykluft!

W&H rengøringsopløsningen er aldehydfri, ikke toksisk og biologisk nedbrydelig i afløbsvandet. W&H serviceolie er 
sundhedsmæssigt fuldkommen ubetænkelig, rester skal bortskaffes.

Skru begge dæksler af og fjern begge 
sikringstætninger (funktionsfejl)!
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Idriftsættelse – påfyldning af W&H serviceolie/-rengøringsopløsning

Skru lukningen på den hvide 
forrådsbeholder af.
Sæt den hvide tragt på.

Fyld 250 ml serviceolie på.

Skru lukningen på den grønne 
forrådsbeholder af.
Sæt den grønne tragt på.

Fyld 250 ml 
rengøringsopløsning på.

Luk forrådsbeholderen 
samt serviceolien og 
rengøringsopløsningen.
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Idriftsættelse – opretning af tryklufttilslutningen

Luftfilteret, der er indbygget i tilslutningsslangen, er kun et finfilter.
Det kan ikke rense ufiltreret og muligvis snavset kompressorluft.
Udskift finfilteret, hvis det er snavset.

Sæt udsugningsfilteret 
tætsluttende på.

Skub tilslutningsslangens 
snapkobling hen til Assistina 
koblingsdåse.
Tilslut forskruningen 1/8« til den 
eksisterende trykluftledning.

02697000
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Idriftsættelse – første påfyldning af systemet

Hvis der ikke kan ses olie på kluden eller servietten og der ikke kan lugtes rengøringsopløsning (alkohol), er 
forsyningsledningerne endnu ikke helt fyldte.

Tag dråbefanget af 
plejestykket og opbevar den 
omhyggeligt.

Hold en klud eller en serviet 
hen foran plejestykket.

Tryk på programknappen  
ca. 15 gange à 2 sekunder.
Vent 2 sekunder mellem  
hvert tryk.

Tryk på programknappen ca. 
10 gange à 2 sekunder.

15 x 
2 sek.

10 x 
2 sek.
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8. Test

> Sæt ikke vinkel-/håndstykker på under testen og tilkobl heller ikke nogen turbine, luftmotor eller tandstensfjerner!
> Tag adapteren af, hvis den er sat på plejestykket.

Hvis fleece-indlægget er fugtigt, er apparatet i drift.
Ellers: Gentag proceduren 2 – 3 gange.
Bortskaf gennemvædede fleece-indlæg og klude til overfladedesinficering.

Læg et fleece-indlæg i 
affaldsskuffen.

Luk kuplen og affaldsskuffen.

Tryk på programknappen én 
gang i 2 sekunder.1 x 

2 sek.
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9. Funktionskontrol

Funktionsvisning

Kontrollér løbende funktionsvisningen!

> Tryk på programknappen i 2 sekunder
 I det højre kontrolfelt vises en grøn kugle for rengøringsopløsningen.
> Slip programknappen.
 I det venstre kontrolfelt vises en grøn kugle for serviceolien.

Efter nogle sekunder forsvinder de to kugler igen.
Den forskriftsmæssige plejeprocedure kan aflæses af begge funktionsvisninger.
Hvis kuglen ikke kan ses under programforløbet, foreligger der en funktionsfejl.

Funktionskontrol af det mekaniske drev

> Sæt et vinkel-/håndstykke med indsat roterende instrument på Assistina plejestykke.
> Tryk på programknappen i 2 sekunder.

Plejecyklussen begynder, det roterende instrument drejer rundt.
Hvis det roterende instrument ikke drejer rundt, foreligger der en funktionsfejl.
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10. Pleje

> Gennemfør først den udvendige desinfektion og rengøring.
> Gennemfør pleje før hver sterilisation eller hver dag ved middagstid og om aftenen. 
> Anvend adapteren REF 02679000 til vinkel-/håndstykker, hvor behandlingshovederne ifølge producenten skal tages af  
 under plejeproceduren.

Ved sterilisation efter hver patient
> Tryk på programknappen 1 gang

Ved pleje 2 gange om dagen
> Tryk på programknappen 2 gange ved hver pleje

Mængden af W&H rengøringsopløsning og W&H serviceolie er nøjagtig doseret til disse plejeprocedurer.

Hvis der trykkes på programknappen igen, kan der komme for meget rengøringsopløsning ind i sprayluft- og 
kølemiddelkanalerne.
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Pleje

af hånd-/vinkelstykkerne med ISO-kobling
Plejeprogrammet slutter automatisk efter ca. 35 sekunder.
> Sving kuplen nedad.

Gennemfør en prøvekørsel med vinkel-/håndstykket.
Efter aftørring er vinkel-/håndstykket parat til sterilisation.

Tryk på den grøn låseknap og 
træk turbineadapteren af.
Opbevar adapteren i 
aflægsbakken.

Sæt vinkel-/håndstykket med 
sprayåbningen nedad fast på 
plejestykket indtil anslaget. 
Luk kuplen og affaldsskuffen.

Tryk på programknappen 
1 gang i ca. 2 sekunder. Åbn 
kuplen efter plejeproceduren.

Tryk på plejestykkets grøn 
låseknap og træk samtidig 
vinkel-/håndstykket af.

1 x 
2 sek.
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Pleje

af turbiner
Plejeprogrammet slutter automatisk efter ca. 30 sekunder.
> Anvend turbineadapteren REF 02685000 med standard 4-huls-tilslutning.
> Sving kuplen nedad.

W&H turbiner:
Skru turbineadapteren og 
adapteren sammen. Adaptere 
er ikke egnede til anvendelse 
på turbineslangen.

Andre turbiner:
Skru turbineadapteren 
sammen med den pågældende 
snapkobling (f.eks. adapter 
02692000, 04713200 ...).

02685000

Turbiner med
> 2- eller 3-hullers Borden-

tilslutning og
> forbindelse fra sprøjteluft til 

drivluft:
Skru turbineadapteren 
sammen med turbinen. 
Sæt turbineadapteren på 
motoransatsen.

07014500

Turbiner med standard 4-hullers 
tilslutning:
Skru turbineadapteren sammen 
med den respektive turbine.

02685000

02690400

02685000

04713200
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Gennemfør en prøvekørsel med turbinen.
Efter aftørring er turbinen parat til sterilisation.

Pleje

Sæt turbinen med snapkobling 
med sprayåbningen nedad fast 
på adaptergruppen indtil den 
går i hak.
Luk kuplen og affaldsskuffen.

Sæt adaptergruppen eller 
adaptergruppen med turbine 
på plejestykket indtil anslaget.

Tryk på programknappen 
1 gang i ca. 2 sekunder. Åbn 
kuplen efter plejeproceduren.

Tryk på plejestykkets grøn 
låseknap og træk samtidig 
turbinen af adaptergruppen.

1 x 
2 sek.
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Pleje

af luftmotorer og luftdrevne instrumenter til fjernelse af tandsten
Plejeprogrammet slutter automatisk efter ca. 35 sekunder.
> Anvend turbineadapteren REF 02685000 med standard 4-huls-tilslutning.
> Sæt luftmotorens drejering på højre- eller venstrekørsel (i »0«-stillingen foretages der ikke nogen pleje).
> Plej dem som turbinerne (se side 20).
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Pleje af FG-spændesystemet

på FG-vinkelstykker
> Rengør spændetangen mindst én gang om ugen.
> Fjern det roterende instrument.
> Anvend T1-adapteren 02693000.
.

Skub T1-adapteren med 
åbningen nedad op på 
plejestykket.
Kuplen skal være åbnet til at 
starte med.

Tryk instrumentet på 
adapteren nedefra og opefter.
Støt instrumentet på 
kuppelkanten.

Tryk på programknappen 
1 gang i ca. 2 sekunder.

Tryk instrumentet ind mod 
adapteren i ca. 10 sek.
Luk kuplen.
Lad plejecyklussens 
resterende tid udløbe.

1 x 
2 sek.
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11. Rengøring og desinfektion

W&H anbefaler udvendig rengøring af Assistina

> Én gang om ugen eller efter behov.
> Anvend W&H rengøringsopløsningen til udvendig rengøring af kabinettet.

Rengøring af kuplen og affaldsskuffen

> Efter behov
> Tryk kuplen let sammen.
> Løft kuplen ud af fikseringen.
> Anvend W&H rengøringsopløsningen til indvendig rengøring af kuplen.
> Rengør affaldsskuffen i termodesinfektoren.
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12. W&H tilbehør Brug kun originale tilbehør og reservedele fra W&H 
eller tilbehør, der er godkendt af W&H

Specialtilbehør

02676400 Dråbefang til plejestykke
02679000 Adapter til aftagelige vinkelstykkehoveder

02680600 Tætning
02685000 4-huls-turbineadapter
02689300 Påfyldningstragt, hvid
02689400 Påfyldningstragt, grøn

02690400 Adapter til alle W&H-produkter med ROTO QUICK-system
02691000 Adapter til vinkel-/håndstykker Sirona T1 Classic
02692000 Adapter til Sirona T1, T2, T3
02693000 Adapter til rengøring af FG-spændesystem og andre
05204600 Entran vinkelstykke
02697000 Lufttilslutningsslange 2 m, med forskruning 6 x 4 mm
02699901 Kuppel til lange vinkel-/håndstykker
04713200 Adapter til Multiflex®-systemet
 (Multiflex® er et registreret varemærke for KaVo Medizintechnik GmbH, Tyskland)

07014500 Adapter Assistina Borden
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W&H tilbehør

02675200 Luftfilter til lufttilslutningsslange 02697000
02695700 O-ring til plejestykke

02670500 Filterpakke
02675910 500 ml W&H serviceolie
02680200 1000 ml W&H rengøringsopløsning
02680500 Pakning med W&H serviceolie og W&H rengøringsopløsning
02690300 Startpakke 5-lags-affalds-fleece
02694500 Affalds-fleece, pakning med 20 stk.
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13. Service

Regelmæssig kontrol af Assistina
Der kræves regelmæssig kontrol af funktion og sikkerhed:

Ved hver anvendelse:
> Kontrollér funktionsvisningen.
Én gang om ugen:
> Kontrollér niveauindikatoren.

Kun O-ringe, der er i god stand og anbragt rigtigt, kan garantere en konstant sikker og rigtig pleje.

Én gang om året:
> Gennemfør en funktionskontrol (side 16).
> Kontrollér finfilteret i lufttilslutningsslangen for snavs.

> Kontrollér O-ringene på  
 plejestykket.
> Udskift O-ringene ved  
 synlig defekt eller hver  
 anden måned.
> Sæt straks en ny O-ring i hvis  
 den mangler.

Tryk O-ringen sammen med 
tommel- og pegefinger og træk 
O-ringen af.
Sæt en ny O-ring på.
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Service

2 reserve-O-ringe
nr. 02695700
er anbragt her.

O-ringene kan udskiftes uden specialværktøj.
Fedtfrie finger gør udskiftningen lettere.

> Tryk O-ringen sammen med tommel- og pegefinger, så den danner en løkke.
> Træk O-ringen af.
> Sæt en ny O-ring nr. 02695700 på.
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Service

Udskiftning af filterpakken
> Grib ikke fat i lamellerne på udsugningsfilteret (fare for beskadigelse)!
> Der må kun udføres pleje, når der er anbragt et udsugningsfilter med funktionsdygtig filterpakke på W&H Assistina.

> Udskift filterpakken i udsugningsfilteret efter ca. 7000 plejecyklusser (svarer til forbruget af en flaske med 500 ml  
 W&H serviceolie).

Træk udsugningsfilteret af i 
bagud i vandret retning.

Tryk filterpakken ud med en 
egnet genstand.
Bortskaf filterpakken som 
farligt affald.

Tag filterpakken ud af 
emballagen.
Tryk filterpakken ind i 
filterkabinettet ved at holde 
den i kanten.
Sæt udsugningsfilteret 
tætsluttende på igen.
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Returnering
> Hvis du har diverse spørgsmål, bedes du henvende dig til dit dentaldepot eller en af vores serviceafdelinger (se side 33).
> Send altid originalemballagen med ved returnering.

Service

2 transport-tætninger 
nr. 02680600 
er anbragt her.
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Service

Træk udsugningsfilteret af i 
vandret retning.

Afkobl lufttilslutningsslangen.

Tøm forrådsbeholderne 
med rengøringsopløsning 
og serviceolie. Tøm ikke 
beholderne på samme 
tid. Rengøringsopløsning 
og serviceolie må ikke 
sammenblandes!

Sæt en tætning i hver 
påfyldningsåbning.
Skru hver lukning til.  
Monter transport-tætningen  
på den anden beholder før 
tømning af den første beholder.

Sæt dråbefang nr. 02676400 
på plejestykket.

Hvis den ikke længere er 
ved hånden:
Bestil en W&H emballage fra 
dit depot eller brug en sikker 
reserveemballage.
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14. Tekniske specifikationer

Højde: 223 mm
Bredde: 190 mm
Dybde (med filter): 415 mm
Vægt: 2,70 kg
Luftforbrug: ca. 60 l/min.
Lydstyrke: 63 dB (A) (med 50 cm afstand)
Kontinuerligt tryk: 4 bar til 10 bar (regulering ved hjælp af indbygget, automatisk trykregulator)
Påfyldningsmængde: 250 ml serviceolie, tilstrækkelig til ca. 3.500 plejecyklusser 
 250 ml rengøringsopløsning, tilstrækkelig til ca. 2.500 plejecyklusser



Dette W&H produkt er fremstillet med stor omhu af højt kvalificerede fagfolk. En lang række forskellige tests og 
kontroller garanterer problemfri funktion. Du bedes være opmærksom på, at garantikravene kun gælder, når alle 
anvisninger i den vedlagte brugsanvisning bliver overholdt.

W&H påtager sig som producent ansvaret for materiale- eller produktionsfejl fra købsdatoen inden for en 
garantiperiode på 12 måneders.  

Vi kan ikke påtage os noget ansvar for skader som følge af usagkyndig behandling eller i tilfælde af reparationer 
udført af tredjemand, der ikke er autoriseret af W&H. 

Garantikrav skal rettes til leverandøren eller et autoriseret W&H-serviceværksted og købsnotaen skal vedlægges.  
I tilfælde af at der ydes garanti, vil dette hverken forlænge garantien eller en eventuel forældelsesfrist for 
mangelsbeføjelser.

G a r a n t i b e v i s

1 2  m å n e d e r s  g a r a n t i
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W&H kontaktadresser

Besøg W&H på Internettet på http://wh.com
Under menupunktet »Service« finder du nærmeste autoriserede W&H servicepartner.
Hvis du ikke har adgang til Internettet, bedes du kontakte

W&H NORDIC AB, Tillverkarvägen 6, Box 7037, 187 11 Täby
t + 46 8 4458830, f + 46 8 4458833, E-Mail: office@whnordic.se







Producent

Form-Nr. 50458 ADK 
Rev. 016 / 15.06.2016

Ret til ændringer forbeholdes

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria

t +43 6274 6236-0, f +43 6274 6236-55
office@wh.com wh.com


