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1. Bezpieczeñstwo stosowania

Celem poni¿ej zamieszczonych informacji jest zapewnienie bezpieczeñstwa u¿ytkownikom 
urz¹dzenia podczas jego stosowania oraz zapobie¿enie stratom materialnym wynik³ym z jego 
niew³aœciwego u¿ytkowania. Celem prawid³owej obs³ugi urz¹dzenia, nale¿y zapoznaæ siê z 
poni¿szymi informacjami. 

1.1 Szczegó³owe informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa stosowania

                      
                      Znak ten oznacza powa¿ne zagro¿enie bezpieczeñstwa pacjenta. 

>  Bezpoœrednie skierowanie wi¹zki lasera na oczy, mo¿e prowadziæ do ich bezpoœredniego 
uszkodzenia. Nale¿y chroniæ oczy ludzi i zwierz¹t przed przypadkowym naœwietleniem   
wi¹zk¹ lasera. 

>  Urz¹dzenie nie mo¿e byæ u¿ywane w pobli¿u materia³ów wybuchowych, ³atwopalnych i silnie 
oksydacyjnych gazów tj. tlenek azotu (N2O) lub tlen (O2). Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e opary 
œrodków u¿ytych do czyszczenia i dezynfekcji urz¹dzenia mog¹ ulec zap³onowi. 

                      
                      Znak ten wskazuje na zagro¿enie bezpieczeñstwa, które mo¿e powodowaæ                        
                      umiarkowane uszkodzenia cia³a oraz przedmiotów znajduj¹cych siê w pobli¿u. 

>  Nale¿y natychmiast zaprzestaæ u¿ytkowania urz¹dzenia w  przypadku kiedy nie pracuje     
ono prawid³owo. 

>  Koñcówka pracuj¹ca za³¹czona do zestawu nie jest sterylna i powinna byæ wysterylizowana 
przed pierwszym u¿yciem zgodnie z wskazówkami zawartymi w rozdziale 3. 

                      
                      Znak ten wskazuje na zagro¿enie bezpieczeñstwa, które mo¿e powodowaæ 
                      umiarkowane oraz ³agodne uszkodzenie cia³a i przedmiotów znajduj¹cych 
                      siê w otoczeniu. 

>  Wszystkie osoby znajduj¹ce siê w gabinecie zabiegowym w czasie naœwietlania powinny 
stosowaæ okulary ochronne chroni¹ce przed œwiat³em o d³ugoœci fali 980nm. Skutecznoœæ 
okularów ochronnych powinna byæ regularnie kontrolowana. 

Niebezpieczeñstwo

Uwaga

Ostro¿nie
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>  Nie nale¿y kierowaæ wi¹zki lasera na powierzchnie metalowe lub odbijaj¹ce œwiat³o, gdy¿ 
mo¿e to spowodowaæ odbicie wi¹zki. 

>  Podczas stosowania urz¹dzenia mo¿e dojœæ do ekspozycji na dzia³anie wi¹zki, co mo¿e mieæ 
szkodliwe skutki. 

>  Przed instalacj¹ i uruchomieniem urz¹dzenia personel pracuj¹cy z urz¹dzeniem powinien 
zostaæ odpowiednio przeszkolony w zakresie bezpieczeñstwa. 

>  Nie nale¿y pod³¹czaæ innych przewodów ani innego zasilania do stacji ³aduj¹cej ni¿ jest                 
to zalecane, w przeciwnym wypadku mo¿e dojœæ do trwa³ego uszkodzenia urz¹dzenia. 

>  Nie nale¿y pod³¹czaæ urz¹dzenia do uszkodzonych kontaktów. Mo¿e to skutkowaæ  
pora¿eniem elektrycznym lub po¿arem. 

>  Akumulatory litowo-jonowe powinny byæ poddane odpowiedniej konserwacji i utylizacji. 
Niew³aœciwe u¿ytkowanie akumulatorów litowo-jonowych mo¿e prowadziæ do ich  
przegrzania, po¿aru lub wybuchu. 

>  Opary powstaj¹ce w czasie naœwietlania zainfekowanych tkanek mog¹ byæ potencjalnie 
zakaŸne. Podczas pracy urz¹dzeniem nale¿y zastosowaæ odpowiednie œrodki ochronne                    
w postaci maseczek oraz ssaka. 

                      
                      Nie wolno samodzielnie modyfikowaæ urz¹dzenia. 

                      
                      Nie wolno modyfikowaæ urz¹dzenia bez wczeœniejszej konsultacji z producentem. 

                      
                      W przypadku modyfikacji urz¹dzenia, nale¿y przeprowadziæ odpowiednie                       
                      inspekcje, aby zapewniæ bezpieczeñstwo jego u¿ytkowania. 

Uwaga

Uwaga

Uwaga
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1.2 Uwagi

>  To urz¹dzenie mo¿e byæ zakupione jedynie przez lekarza dentystê lub lekarza. 
>  Przed rozpoczêciem pracy, nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z zawartoœci¹ instrukcji obs³ugi. 
>  Nale¿y dostosowaæ parametry urz¹dzenia do doœwiadczenia klinicznego operatora. 

Naœwietlanie laserem powinno zostaæ rozpoczête od najni¿szej mocy a nastêpnie stopniowo 
zwiêkszane. Nale¿y monitorowaæ efekty naœwietlania, a nastêpnie odpowiednio 
dostosowywaæ parametry naœwietlania do sytuacji klinicznej. 

>  Energia wyzwalana przez padaj¹c¹ na tkanki wi¹zkê mo¿e spowodowaæ ich spalenie. 
Rozpocznij leczenie wi¹zk¹ laserow¹ o najmniejszej energii, a nastêpnie stopniowo zwiêkszaj 
jej moc. Nale¿y zachowaæ szczególn¹ uwagê, aby nie uszkodziæ nerwów oraz naczyñ.              
Nie nale¿y nakierowywaæ wi¹zki lasera na tkanki twarde tj. zêby, koœæ lub wype³nienia 
amalgamatowe. Nale¿y zachowaæ wyj¹tkow¹ ostro¿noœæ podczas wykonywania zabiegów 
laserem na szczelinie dzi¹s³owej, w zêbodole po trzecim zêbie trzonowym oraz innych 
miejscach o ograniczonej widocznoœci. 

>  Znieczulenie mo¿e nie byæ wymagane w trakcie leczenia tkanek miêkkich, jednak nale¿y  
stale monitorowaæ pacjentów pod k¹tem ewentualnych dolegliwoœci bólowych lub 
dyskomfortu. W przypadku wyst¹pienia jakichkolwiek dolegliwoœci nale¿y zastosowaæ 
odpowiednie znieczulenie lub zaprzestaæ wykonywanie zabiegu. 

>  Przed rozpoczêciem leczenia nale¿y rozwa¿yæ wskazania i przeciwwskazania do zabiegu   
oraz ewentualne ryzyko pozabiegowe. Ewentualne przeciwwskazania w postaci uczulenia    
na œrodki znieczulenia miejscowego, choroby serca, p³uc, zaburzenia krzepliwoœci, zaburzenia 
immunologiczne lub lekarstwa za¿ywane przez pacjentka powinny byæ wziête pod uwagê 
przed rozpoczêciem leczenia za pomoc¹ promieni laserowych. Zalecamy zasiêgn¹æ opinii 
lekarza rodzinnego przed rozpoczêciem zabiegów. 

>  Podczas leczenia nale¿y mieæ na uwadze skutki uboczne terapii w postaci przemijaj¹cych 
przebarwieñ powierzchni tkanek lub dyskomfortu w trakcie okresu gojenia. 
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2. Informacje ogólne

2.1 Rozpakowanie

Podczas rozpakowywania urz¹dzenia, nale¿y upewniæ siê, ¿e wszystkie elementy zestawu s¹ 
obecne oraz nieuszkodzone. W przypadku jakichkolwiek nieprawid³owoœci, nale¿y skontaktowaæ 
siê z przedstawicielem firmy Hulaser. 

[Uwaga]
Oryginalne opakowanie mo¿e byæ potrzebne w przypadku koniecznoœci wysy³ki celem naprawy. 
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£adowarka do akumula-
torów i stacja bazowa 
K2 Mobile

Zasilacz AC/DC

Urz¹dzenie K2 Mobile

Cienka koñcówka 
pracuj¹ca dla K2 Mobile

Zwyk³a koñcówka 
pracuj¹ca dla K2 Mobile

Obcinak do w³ókna 
œwiat³owodowego

MGT

Obcinak

MET

K2 Mobile

TRG30R050V

£adowarka do akumula-
torów K2 Mobile 1

1

1

1

1

1

Opis Model Iloœæ Zdjêcie

2.2 Elementy zestawu
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Akumulator K2

Okulary ochronne 
(Producent: Olytec, 
Co. Ltd.) 
(OD 6+ 800-1100 nm)

Instrukcja obs³ugi PK2M-02 4

OLY-LSG-H15 3

KL2-0006 2

Opis Model Iloœæ Zdjêcie

2.2 Elementy zestawu
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2.3 Dane techniczne

>  Klasyfikacje

KFDA
CE
FDA
CDRH

Wymiary 
(d³ugoœæ x szerokoœæ x wysokoœæ)

Waga

Zasilanie

Akumulator

Czas do pe³nego 

na³adowania 

Wymiary 
Waga (z akumulatorem)
Laser

Zakres temperatur  

Wilgotnoœæ

Ciœnienie atmosferyczne

Maksymalna wysokoœæ

160 x 90 x 38 mm

150 g
100~240V, 50~60Hz
Litowo-jonowy 3.7V 1700mAh
3 godziny

Laserowe urz¹dzenie chirurgiczne klasy III: Dioda
Klasa wyrobu medycznego: IIb
79GEX Wyrób medyczny klasy II
Laser klasy IV (4)

195 x 23 x 27 mm
108 g 
Oœrodek czynny
D³ugoœæ fali 
Maksymalna moc wyjœciowa
Maksymalna moc
Tryb emisji
Wi¹zka naprowadzaj¹ca
Praca
Przechowywanie
Praca
Przechowywanie
Praca
Przechowywanie
<=3000m

GaAlAs
980nm +/- 10nm
3.5W (CW)
6.0W (impuls)
CW/ pulsacyjny
635nm laser diodowy, max 5mW
10 - 40 st C
0 - 50 st C
30 - 75% (bez kondensacji)
10 - 90% (bez kondensacji)
700hPa~1060hPa
700hPa~1060hPa

>  Urz¹dzenie (bez koñcówki pracuj¹cej)

>  Stacja ³aduj¹ca



Os³ona

Miejsce na 
K2 Mobile Akumulator

WskaŸnik na³a-
dowania no. 1

WskaŸnik na³a-
dowania no. 2

WskaŸnik na³a-
dowania no. 4

WskaŸnik na³a-
dowania no. 3
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Koñcówka

Przycisk 
emisji wi¹zki

WskaŸnik gotowoœci

Wyœwietlacz OLED

Przycisk w³¹czania/
wy³¹czania

Os³ona baterii
Przycisk 

zatwierdzenia

Przycisk 
strza³ki 'góra’

SuwakPrzycisk 
strza³ki 'dó³’

Os³ona

Miejsce wyjœcia wi¹zki laserowej

>  Stacja ³adowania.

WskaŸniki na³adowania znajduj¹ce siê z przodu urz¹dzenia wskazuj¹ na stan baterii. 
>  Jednorazowo mo¿na ³adowaæ do czterech akumulatorów. 
>  W przypadku pe³nego na³adowania, któregokolwiek z akumulatorów, pó³okr¹g³y wskaŸnik 

zmienia swój kolor na niebieski. 

2.4. Budowa urz¹dzenia

Przed przyst¹pieniem do pracy nale¿y . 

>  Laser K2 Mobile:
Mo¿e byæ stosowany w ró¿nych typach zabiegów stomatologicznych. Wi¹zka generowana  
jest przez diodê a nastêpnie prowadzona przez œwiat³owód, który znajduje siê w koñcówce 
pracuj¹cej. 

dok³adnie zapoznaæ siê z budow¹ urz¹dzenia
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>  W przypadku kiedy wskaŸnik nie zmieni kolor na niebieski po wiêcej ni¿ trzech godzinach 
³adowania, mo¿e to oznaczaæ, ¿e akumulator jest uszkodzony i wymaga wymiany. 

[Uwaga]
Stacje ³adowania nale¿y czyœciæ na sucho, unikaæ czyszczenia na mokro. 

2.5 Zastosowanie kliniczne

>  Zabiegi stomatologiczne na tkankach miêkkich: naciêcie, wyciêcie, odparowywanie,             
ablacja, koagulacja tkanek miêkkich jamy ustnej, w tym dzi¹s³a brze¿nego, miêdzyzêbowego   
i wolnego. 
W tym: Gingiwektomia, Operkuletomia, Westibuloplastyka, Frenulektomia, Usuwanie 
w³ókniaków, Naciêcie i drena¿, Papillektomia.

>  Zabiegi implantologii laserowej:
W tym: Ods³oniêcie implantu, Przycinanie dzi¹s³a, Periimplantitis, Osseointegracja.

>  Zabiegi endodoncji laserowej:
Ropieñ oko³owierzcho³kowy, Leczenie kana³owe, Pulpotomia, Bezpoœrednie pokrycie miazgi.

>  Laserowe zabiegi periodontologiczne:
Kireta¿/ ³agodny, Kireta¿/ umiarkowany, Kireta¿/ Intensywny (usuniêcie tkanek zmienionych 
chorobowo, martwiczych; poprawa klinicznych wskaŸników: gingival Index, Gingival Bleeding 
Index, Probing Depth, utratê przyczepu, ruchomoœæ), Post-scaling.

>  Inne zabiegi: 
Depigmentacja dzi¹s³a, Laserowa retrakcja dzi¹s³a i opracowanie szczeliny dzi¹s³owej,      
Afta, Nadwra¿liwoœæ, Hemostaza, Efekt bakteriobójczy, Wybielanie zêbów, Biostymulacja, 
£agodzenie dolegliwoœci bólowych w ortodoncji, £agodzenie dolegliwoœci bólowych ze strony 
SS¯, Sedacja laserowa.
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3. Czyszczenie i sterylizacja

3.1. Czyszczenie 

Urz¹dzenie nale¿y ka¿dorazowo dok³adnie wyczyœciæ przed przyst¹pieniem nim do pracy                   
u kolejnego pacjenta. Wszystkie powierzchnie powinny byæ oczyszczane na sucho 

Instrukcje czyszczenia g³ównej czêœci urz¹dzenia:
1.  Upewnij siê, ¿e urz¹dzenie jest wy³¹czone.
2.  Stosuj okulary oraz rêkawice ochronne dla ochrony przed zaka¿eniem. 
3.  Usuñ przedni¹ os³onê.
4.  Usuñ koñcówkê pracuj¹c¹. 
5.  Usuñ akumulator. 
6.  Przetrzyj urz¹dzenie na sucho gaz¹ lub lignin¹. 

Koñcówka

Przednia os³ona
Czêœæ w³aœciwa Czyszczenie Akumulator

Sterylizacja



3.2 Sterylizacja

Przed ponownym u¿yciem, koñcówkê pracuj¹c¹ nale¿y wysterylizowaæ w autoklawie. 

                      
                      Pomimo zaleceñ producenta dotycz¹cych warunków sterylizacji, weryfikacja 
                      poprawnoœci przeprowadzonego procesu le¿y w gestii u¿ytkownika.

[Uwaga]
Rekomendowane ustawienia autoklawu:
Temperatura: 250 F (121 C) Czas trwania: 20 minut 

*  W przypadku sterylizacji parowej badania wykaza³y nie mniejsza iloœæ jak 10 do -6 zabitych 
   organizmów na cykl. 

Maksymalna liczba cykli: 20. 

                      
                      Koñcówka pracuj¹ca mo¿e byæ sterylizowana maksymalnie 20 razy. 
                      Po tym okresie zalecamy wymianê koñcówki na now¹. 

Sterylizacja koñcówki pracuj¹cej:
1.  Umieœæ ka¿d¹ koñcówkê w osobnym opakowaniu. 
2.  Umieœæ opakowania zawierajaca koñcówki pracuj¹ce na tacce. 
3.  Umieœæ tackê wewn¹trz autoklawu i wysterylizuj. 
4.  Po ukoñczonym cyklu wyjmij tackê z koñcówkami i pozwól im wyschn¹æ. Nie ma specy-

ficznych wymagañ dotycz¹cych czasu schniêcia. Zalecamy wysuszenie koñcówek celem 
³atwiejszego ich u¿ytkowania. 

5.  Koñcówka pracuj¹ca jest gotowa do u¿ycia. 

Uwaga

Uwaga
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4. £adowanie 

Przed u¿yciem nale¿y na³adowaæ akumulatory. Poni¿ej znajduj¹ siê instrukcje ³adowania 
akumulatorów. 

                      
                      U¿ywaj jedynie zasilacza od firmy HULASER. 

[Uwaga]
>  Umieœæ stacjê ³adowania na stabilnej i czystej powierzchni. 
>  Pierwszorazowe ³adowanie akumulatorów powinno trwaæ przynajmniej 3 godziny. 
>  Wg³êbienie na urz¹dzenie nie s³u¿y do ³adowania urz¹dzenia, lecz do jego przechowywania. 

Ostro¿nie
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Os³ona

Miejsce na 
K2 Mobile Akumulator

WskaŸnik na³a-
dowania no. 1

WskaŸnik na³a-
dowania no. 2

WskaŸnik na³a-
dowania no. 4

WskaŸnik na³a-
dowania no. 3
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1.  Pod³¹cz zasilacz do kontaktu i do stacji ³adowania. 

2.  Otwórz pokrywê. 

3.  WprowadŸ akumulatory do wyznaczonych do tego miejsc. 
4.  Z miana koloru wskaŸnika diodowego z przodu urz¹dzenia na niebieski oznacza,                            

¿e trwa ³adowanie akumulatorów. 



5. Monta¿ akumulatora i koñcówki pracuj¹cej

Przed przyst¹pieniem do pracy nale¿y zamontowaæ akumulator oraz koñcówkê pracuj¹c¹ 
zgodnie z poni¿szymi instrukcjami. 

5.1 Monta¿ akumulatora i koñcówki pracuj¹cej (wraz z przedni¹ os³on¹)

1.  Otwórz pokrywê akumulatora znajduj¹c¹ siê w czêœci w³aœciwej urz¹dzenia i wprowadŸ 
akumulator we w³aœciwe miejsce. Aby wyj¹æ akumulator, nale¿y otworzyæ pokrywê                         
i ³agodnie go wysun¹æ z wnêtrza urz¹dzenia. 

2.  Odczep przedni¹ os³onê od czêœci w³aœciwej urz¹dzenia. 

3.  Przesuñ suwak do przodu do jego najdalszej pozycji.  

17



4.  WprowadŸ koñcówkê pracuj¹ca do czêœci w³aœciwej urz¹dzenie tak, aby znajduj¹cy                          
siê w œrodku magnes przytrzyma³ j¹. 

5.  ProwadŸ os³onê przedni¹ na jej miejsce uwa¿aj¹c przy tym na delikatny œwiat³owód. 

6.  Upewnij siê, ¿e koñcówka znajduje siê w pozycji jak na fotografii poni¿ej. Je¿eli koñcówka 
pracuj¹ca jest przygiêta lub nie mo¿na ni¹ poruszaæ, nale¿y wtedy wyprostowaæ j¹                           
i ponownie wprowadziæ przedni¹ os³onê na jej miejsce. 

W przypadku prawid³owego na³o¿enia przedniej os³ony, 
d³ugoœæ koñcówki pracuj¹cej mo¿e byæ swobodnie regulowana 
w zale¿noœci od typu planowanego zabiegu, a przednia os³ona 
mo¿e byæ wygiêta do 70 stopni w zale¿noœci od potrzeb.

                      
                      Nie zaczepiaj przedniej os³ony, je¿eli koñcówka pracuj¹ca jest wygiêta. 
                      Grozi to z³amaniem koñcówki pracuj¹cej. Przed odczepieniem przedniej 
                      os³ony nale¿y wyprostowaæ koñcówkê pracuj¹c¹. 

Ostro¿nie
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5.2 Regulacja d³ugoœci œwiat³owodu

W zale¿noœci od wykonywanej procedury, mo¿na odpowiednio dostosowaæ d³ugoœæ œwiat³owodu. 

Aby zwiêkszyæ d³ugoœæ œwiat³owodu, nale¿y dystalnie przesun¹æ uchwyt koñcówki pracuj¹cej. 
Skracanie d³ugoœci œwiat³owodu odbywa siê poprzez proksymalne przesuniêcie uchwytu 
koñcówki pracuj¹cej. 
W przypadku, gdy uchwyt przesuwany jest ze zbyt wielk¹ si³¹, mo¿e dojœæ do jego uszkodzenia.

5.3 Zdejmowanie os³ony ze œwiat³owodu (stripping)

Zanieczyszczenia pochodz¹ce z tkanek zbieraj¹ siê na koñcu œwiat³owodu. Kiedy koniec 
œwiat³owodu czernieje, nale¿y go odci¹æ za pomoc¹ do³¹czonego do zestawu no¿a, a nastêpnie 
œci¹gn¹æ os³onê œwiat³owodu za pomoc¹ specjalnego przyrz¹du- strippera. Po tym zabiegu 
mo¿na kontynuowaæ pracê urz¹dzeniem. 

3. Zaciœnij stripper na w³óknie, 
a nastêpnie za pomoc¹ drugiej rêki 
delikatnie poci¹gnij w³ókno œwiat³owodu 
do siebie zdejmuj¹c w ten sposób os³onê.  

1. Na stripperze ustaw rozmiar 40. 2. WprowadŸ w³ókno do strippera.
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5.4 Przycinanie w³ókna œwiat³owodu

W miarê jak koñcówka pracuj¹ca jest zu¿ywana, mo¿e ona siê od³amywaæ. 
Nale¿y odci¹æ zu¿yt¹ czêœæ w³ókna œwiat³owodu. 

1.  Przy³ó¿ nó¿ w odleg³oœci ok, 3- 5 mm od koñca w³ókna.

2.  Zrób niewielkie naciêcie za pomoc¹ delikatnych ruchów.

3.  Od³am zu¿yty koniec.

Uruchom urz¹dzenie i skieruj wi¹zkê lasera pod k¹tem prostym na bia³¹ kartkê papieru,             
koniec œwiat³owodu powinien byæ oddalony o ok. 10 mm od kartki. 

                   Je¿eli czerwony punkt œwiat³a jest w kszta³cie pe³nego ko³a, 
                   ciêcie w³ókna zosta³o wykonane prawid³owo. 

                   W przypadku kiedy obwód ko³a jest nierówny, nale¿y powtórzyæ 
                   procedurê przycinania.
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6. Obs³uga urz¹dzenia

6.1 Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczêciem pracy urz¹dzeniem nale¿y:
>  Dok³adnie oczyœciæ urz¹dzenie oraz akcesoria,
>  Sprawdziæ czy urz¹dzenie jest poprawnie z³o¿one oraz akumulator na³adowany,
>  Sprawdziæ czy odpowiednia koñcówka pracuj¹ca jest umieszczona w urz¹dzeniu,
>  Upewniæ siê, ¿e wszystkie osoby obecne w pomieszczeniu, gdzie odbywa siê praca              

laserem korzystaj¹ z okularów ochronnych. 

                      
                      Niew³aœciwe przyciêcie w³ókna œwiat³owodu lub spadek mocy wyjœciowej 
                      mo¿e spowodowaæ nieefektywn¹ pracê urz¹dzeniem. Skontaktuj siê 
                      z przedstawicielem firmy Hulaser, aby upewniæ siê, ¿e urz¹dzenie dzia³a 
                      prawid³owo. 

                      
                      W trakcie pracy z urz¹dzeniem nale¿y u¿yæ zagryzaka do zgryzu [prawdopo-
                      dobnie chodzi o rozwierak!], aby zapobiec przypadkowemu nagryzieniu lub                       
                      od³amaniu koñcówki pracuj¹cej przez pacjenta. Nale¿y równie¿ u¿ywaæ ssaka 
                      o du¿ej mocy, aby zapobiec przypadkowemu po³kniêciu lub zakrztuszeniu siê                                             
                      od³aman¹ koñcówk¹.  

                      
                      Przed u¿yciem sprawdŸ przeziernoœæ koñca œwiat³owodu i w razie potrzeby 
                      przetrzyj go such¹ gaz¹. Przes³oniêcie koñca œwiat³owodu mo¿e prowadziæ 
                      do spadku wydajnoœci wi¹zki laserowej oraz trwa³ego uszkodzenia urz¹dzenia. 

Ostro¿nie

Ostro¿nie

Ostro¿nie

Czas pracy urz¹dzeniem, a czas ch³odzenia:

Moc
Maksymalna
1.5W
1.0W

Czas pracy
25 sekund
90 sekund
143 sekundy

Czas ch³odzenia
8 minut
8 minut
8 minut
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6.2 W³¹czanie urz¹dzenia

1.  Uruchomienie urz¹dzenia nastêpuje przez naciœniêcie przycisku w³¹czania/wy³¹czania.
Na ekranie urz¹dzenia pojawi siê widoczny na poni¿szym zdjêciu komunikat oraz polecenia 
g³osowe. 

2.  Kiedy na ekranie urz¹dzenia pojawi siê komunikat "Enter key", nale¿y wprowadziæ zabez-
pieczaj¹c¹ kombinacjê klawiszy. W przypadku wprowadzenia b³êdnej kombinacji, nale¿y 
ponownie uruchomiæ urz¹dzenie. Urz¹dzenie zabezpieczone jest has³em, celem 
niedopuszczenia do jego u¿ycia przez nieautoryzowane do tego osoby. 

6.3 Wybór procedury

1.  Kiedy na ekranie urz¹dzenia pojawi siê menu EPISO, nale¿y wybraæ odpowiedni¹ nawiguj¹c 
po menu za pomoc¹ przycisków "góra" oraz "dó³".
”EPISO" to skrót pochodz¹cy od s³ów: Endodontics (Endodoncja), Periodontics 
(Periodontologia), Implant (Implanty), Surgery (Chirurgia), oraz Others (Inne).

2.  Poprzez naciœniêcie przycisku zatwierdzenia, wybrana przez nas procedura zostanie 
zatwierdzona a na ekranie pojawi¹ siê nastêpuj¹ce informacje:

Nazwa 
procedury Bateria

Tryb auto/
manualny

Czas emisji 
wi¹zki laserowej

Procent maksymalnej 
mocy wyjœciowej

Tryb 
CW/Pulsacji

Moc wi¹zki 
laserowej

WskaŸnik 
emisji wi¹zki



Moc lasera

CW/Pulsacja CW(œwiat³o o sta³ym natê¿eniu), CP1 (10Hz,tryb pulsacji), CP2 (100Hz, tryb pulsacji)

CW, Pulsacja

CW, Pulsacja

CW, Pulsacja

Tylko puls

0.1~2.0W

2.0~3.0W

3.0~3.5W

3.5~6.0W

0.1W

0.2W

0.5W

0.5W

Tryb Moc wyjœciowa Skok
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3.  Mo¿esz modyfikowaæ ustawienia mocy, trybu emisji, tryby automatycznego/manualnego     
za pomoc¹ przycisków strza³ek "góra" i "dó³". Wybrane ustawienia nale¿y zatwierdziæ 
naciskaj¹c przycisk zatwierdzenia. 

Naciœnij ponownie przycisk zatwierdzenia, aby przejœæ do trybu emisji wi¹zki i rozpocz¹æ pracê 
urz¹dzeniem. 

[Uwaga]
>  Naciœnij i przytrzymaj przycisk strza³ki "góra" przez 2 sekundy, aby przejœæ do poprzedniego 

menu. 
>  Naciœnij i przytrzymaj przycisk strza³ki "dó³" przez 2 sekundy, aby powróciæ do menu 

g³ównego. 

1) Tryb czuwania
Za pomoc¹ przycisków strza³ki 'góra' i 'dó³", mo¿esz zmieniaæ poszczególne ustawienia. 
Nastêpuj¹ce parametry mog¹ byæ modyfikowane: moc, tryb emisji, tryb manualny/automa-
tyczny.  Wybrany parametr zostanie podœwietlony (mruganie). Prze³¹czanie miêdzy 
parametrami odbywa siê za pomoc¹ przycisku zatwierdzenia. 

2) Tryb gotowoœci do pracy
Naciœnij i przytrzymaj przycisk zatwierdzenia przez 2 sekundy. Urz¹dzenie przejdzie w tryb 
gotowoœci i bêdzie gotowe do emisji wi¹zki. 

                              -> W manualnym trybie pracy, wi¹zka lasera jest uwalniania jedynie 
podczas naciskania przycisku emisji wi¹zki. 

-> W trybie automatycznym, wi¹zka jest uwalniana po krótkim naciœniêciu 
przycisku emisji wi¹zki lasera. Po ponownym jego naciœniêciu, urz¹dzenie 
przestaje emitowaæ wi¹zkê.

3) Tryb uœpienia
Po minucie bezczynnoœci, urz¹dzenie automatycznie przejdzie w tryb oszczêdzania baterii. 
Naciœniêcie, któregokolwiek z przycisków ponownie uruchamia urz¹dzenie. 
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6.4 Ustawienia funkcji dodatkowych

1.  Wybierz opcjê z menu g³ównego za pomoc¹ przycisków strza³ek "góra" i "dó³.

2.  Mo¿liwe jest ustawienie poziomu g³oœnoœci sygna³u dŸwiêkowego; komunikatu g³osowego 
oraz parametrów wi¹zki naprowadzaj¹cej. Ka¿da z funkcji posiada 5 poziomów (poziom 1   
jest najmniejszy a poziom 5 najwiêkszy). Tyczy siê to wszystkich funkcji oprócz funkcji 
komunikatu g³osowego.

-  Wi¹zka naprowadzaj¹ca 'Aiming beam": Mo¿liwe jest ustawienie jasnoœci wi¹zki 
naprowadzaj¹cej (od poziomu 1 do 5)

-  Komunikat g³osowy: Poziom g³oœnoœci komunikatu g³osowego mo¿e byæ ustawiony                       
od poziomu 1 do 5; mo¿liwe jest równie¿ ca³kowite wyciszenie g³osu. 

-  Sygna³ dŸwiêkowy: Poziom g³oœnoœci sygna³u dŸwiêkowego mo¿e byæ ustawiona                            
od poziomu 1 do 5; ca³kowite wyciszenie dŸwiêku nie jest mo¿liwe w tym przypadku. 

3.  Naciœnij przycisk zatwierdzenia przez oko³o 2 sekundy, aby przejœæ do poprzedniego menu. 
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6.5 Ustawienia indywidualne

Urz¹dzenie umo¿liwia ustawienie oraz zapisanie w pamiêci urz¹dzenia do czterech 
indywidualnych ustawieñ. 

1.  Na ekranie wyboru pamiêci, wybierz za pomoc¹ przycisku zatwierdzenia, jedn¹ z nich. 

2.  Mo¿liwe jest zapisanie do czterech ró¿nych ustawieñ. Przyciskiem zatwierdzenia nale¿y 
wybraæ jedn¹ z pamiêci. 

3.  Tak jak to zosta³o zademonstrowane poprzednio, zmodyfikuj ustawienia w zale¿noœci                    
od indywidualnych preferencji. 

4.  Naciœnij i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy przycisk zatwierdzenia, aby zapisaæ ustawienia              
w pamiêci i przejœæ do trybu gotowoœci. 



26

Sterylizacja kana³u korzeniowego
Pulpotomia
Bezpoœrednie pokrycie miazgi
Leczenie ropnia oko³owierzcho³kowego

Tak
Tak
Tak
Tak

1.
2.
3.
4.

Lp. Nazwa ustawienia Inicjacja koñcówki CW Pulsacja

Tak
Tak
Tak
Tak

0.6W+/-0.2
1.2W+/-0.2
1.8W+/-0.4
2.8W+/-0.4

0.6W+/-0.2
0.9W+/-0.2
1.2W+/-0.2

5.
6.
7.
8.

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

2.4W+/-1.0
2.8W+/-1.0
2.8W+/-1.0
2.8W+/-1.0
2.4W+/-1.0
2.8W+/-1.0
2.4W+/-1.0

1.2W+/-0.5
1.4W+/-0.5
1.5W+/-0.5
1.4W+/-0.5
1.2W+/-0.5
1.4W+/-0.5
1.2W+/-0.5

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Tak
Tak
Tak
Nie

2.8W+/-1.0
2.8W+/-1.5
2.8W+/-1.0
1.0W

1.8W+/-0.59.
10.
11.
12.

0.5W+/-0.1
1.0W+/-0.3

0.3W+/-0.5
0.3W+/-0.5

Post-skaling
Kireta¿/ ³agodny
Kireta¿/ umiarkowany 
Kireta¿/ intensywny

Ods³oniêcie implantu
Przycinanie dzi¹s³a
Peri-implantitis
Osseointergracja

Westibuloplastyka
Operkulektomia
Naciêcie i drena¿
Usuwanie w³ókniaków
Frenectomia
Gingiwektomia
Papilektomia

Procedury endodontyczne, w tym:

Procedury periodontologiczne, w tym:

Procedury implantologiczne, w tym:

Inne zabiegi, w tym:

6.6 Ustawienia indywidualnych pamiêci (presetów)

W urz¹dzeniu fabrycznie zaprogramowano 30 ró¿nych ustawieñ (presetów). 
Nale¿y wybraæ odpowiedni¹ procedurê. 
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Hemostaza
Laserowa retrakcja dzi¹s³a 
i opracowanie szczeliny dzi¹s³owej
Dyskoloracja dzi¹s³a
Biostymulacja
Leczenie dol. bólowych SS¯
Leczenie dol. bólowych po zabiegach 
ortodontycznych
Znieczulenie laserowe
Efekt bakteriobójczy
Nadwra¿liwoœæ
Wybielanie zêbów
Afty

Nie
Tak

Tak
Nie
Nie
Nie

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

2.0W+/-0.5
1.0W+/-0.5

1.0W+/-0.5

1.0W

2.4W+/-1.0

2.0W+/-1.0
2.0W
2.0W
2.0W

2.0W
2.0W
1.5W+/-1.0
2.0W+/-1.0
0.2W+/-0.3

20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

Lp. Nazwa ustawienia Inicjacja koñcówki CW Pulsacja

Inne zabiegi, w tym:

>  Pierwsze 20 wymienionych procedur wymagaj¹ pracy w trybie kontaktowym. Nastêpuj¹ce 
rodzaje zabiegów przeprowadza s¹ w sposób bezdotykowy: hemostaza, laserowa retrakcja 
dzi¹s³a i opracowanie szczeliny dzi¹s³owej, dyskoloracja dzi¹s³a, biostymulacja, leczenie dol. 
bólowych SS¯, leczenie dol. bólowych po zabiegach ortodontycznych, znieczulenie laserowe, 
efekt bakteriobójczy, nadwra¿liwoœæ, wybielanie zêbów, afty.

>  Do zabiegów leczenia kana³owego, usuwania ropnia oko³owierzcho³kowego oraz 
zainfekowanej tkanki zalecamy zastosowanie cienkiej koñcówki pracuj¹cej. 
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6.7 Inicjacja koñcówki pracuj¹cej

                      
                      Inicjacja koñcówki powinna byæ wykonana raz przed ka¿dym zabiegiem. 
                      Mo¿na pomin¹æ t¹ procedurê, je¿eli zosta³a ona ju¿ wczeœniej wykonana, 
                      lub zabieg nie wymaga jej przeprowadzenia. 

1.  Dotknij koñcówk¹ pracuj¹c¹ powierzchni przyrz¹du do inicjacji, nie uwalniaj wi¹zki laserowej. 
2.  Wyci¹gnij koñcówkê pracuj¹ca kiedy os³ona metalowa dotknie przyrz¹du, wyzwalaj¹c wi¹zkê 

laserow¹ tu¿ przed wysuniêciem koñcówki z przyrz¹du do inicjacji. 
3.  Wyceluj i wyzwól wi¹zkê laserowa w powierze. Bêdzie widoczny bia³y rozb³ysk lub œwiec¹cy 

siê koniec. Œwiec¹cy siê koniec oznacza, ¿e koñcówka pracuj¹ca jest gotowa do u¿ycia. 
Powtórz zabieg je¿eli bêdzie to konieczne. 

4.  Po zakoñczeniu procedury inicjacji mo¿na przyst¹piæ do pracy na pacjencie. Naciœnij przycisk 
strza³ki "w dó³", aby przejœæ z trybu gotowoœci do pracy z menu g³ównego. 

Ostro¿nie
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6.8 Emisja œwiat³a (wi¹zki laserowej)

W razie zagro¿enia, aby natychmiast wy³¹czyæ wi¹zkê laserow¹, nale¿y otworzyæ pokrywê 
akumulatora, a nastêpnie wysun¹æ go z wnêtrza urz¹dzenia. 

1.  W trybie gotowoœci, wyœwietlacz OLED zmienia kolor na zielony oraz uruchamia siê wi¹zka 
naprowadzaj¹ca wychodz¹ca z koñcówki pracuj¹cej. Tym samym, urz¹dzenie laserowe jest 
gotowe do pracy. 

2.  Nale¿y upewniæ siê, ¿e koñcówka pracuj¹ca jest prawid³owo zamontowana w urz¹dzeniu.     
W tym celu nakieruj wi¹zkê naprowadzaj¹c¹ na jak¹kolwiek bia³¹ powierzchni¹. Upewnij siê, 
¿e czerwona kropka wygl¹da jak na rysunku poni¿ej. 

                  Je¿eli kszta³t wi¹zki jest inny, nale¿y zmieniæ koñcówke pracuj¹c¹ lub wyczyœciæ 
                  j¹ a¿ do uzyskania odpowiedniego kszta³tu. 

3.  Naceluj wi¹zk¹ naprowadzaj¹c¹ na odpowiedni rejon w jamie ustnej, a nastêpnie naciœnij 
przycisk uwalniania wi¹zki. 

4.  Urz¹dzenie emituje dŸwiêk w przypadku kiedy urz¹dzenie pracuje w trybie CW. Migaj¹cy   
znak pojawiaj¹cy siê na ekranie urz¹dzenia oraz pulsuj¹cy dŸwiêk oznaczaj¹, ¿e urz¹dzenie 
jest w trybie pulsacji. 

5.  Zdejmij palec z przycisku emisji wi¹zki. 

AWARYJNE WY£¥CZANIE
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6.9 Wy³¹czanie urz¹dzenia

Naciœnij przycisk w³¹czania/wy³¹czania, aby w³¹czyæ urz¹dzenie. Ekran oraz oœwietlenie 
diodowe zgasn¹. 

6.10 Kalibracja lasera

Zalecamy kontrolê urz¹dzenia przynajmniej raz w roku przy przeciêtnym u¿yciu. Mo¿na do   
tego zastosowaæ rêczne kalibrowane mierniki mocy dla urz¹dzeñ o zakresie d³ugoœci fal: 980nm. 
Celem zapewnienia poprawnie wykonanego pomiaru, urz¹dzenie nale¿y prze³¹czyæ w tryb CW. 
Dokonujemy sprawdzenia mocy urz¹dzenia na kolejnych ustawieniach mocy 0.5W, 1W oraz 1.5W. 
Zmierzone wartoœci nie powinny ró¿niæ siê wiêcej jak 20% od tych widocznych na ekranie 
urz¹dzenia. W innym przypadku wymieñ koñcówkê pracuj¹ca i wykonaj pomiar ponownie.   
Je¿eli problem nie ustêpuje, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym firmy Hulaser celem 
wykonania ponownej kalibracji.
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7. Konserwacja urz¹dzenia

7.1 Utylizacja

>  Zestaw oraz jego poszczególne elementy.
Urz¹dzenie medyczne powinno byæ utylizowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi dla danego kraju 
regulacjami. Skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub bezpoœrednio z firma Hulaser 
celem otrzymania instrukcji dotycz¹cych zwrotu urz¹dzenia celem jego utylizacji. Urz¹dzenie 
nie powinno byæ wyrzucane ani utylizowane samodzielnie przez u¿ytkownika. 

>  Koñcówka pracuj¹ca
Koñcówka pracuj¹ca mo¿e byæ wielokrotnie u¿ywana pod warunkiem wczeœniejszej  
sterylizacji przed ka¿dym u¿yciem.
Zu¿yt¹ koñcówkê pracuj¹ca nale¿y wyrzuciæ do pojemnika na odpady niebezpieczne. 

>  Akumulatory
Akumulatory litowo-jonowe, które przeciekaj¹ lub s¹ uszkodzone nie mog¹ byæ u¿yte do 
zasilania urz¹dzenia. Celem bezpiecznej utylizacji uszkodzonego lub zu¿ytego akumulatora 
litowo-jonowego, skontaktuj siê z przedstawicielem handlowym lub bezpoœrednio z firm 
Hulaser. •le zutylizowane akumulatory stanowi¹ zagro¿enie dla zdrowia oraz œrodowiska. 
Baterie litowo-jonowe zawieraj¹ niebezpieczne substancje chemiczne, dlatego nie powinny 
byæ wyrzucane ze zwyk³ymi odpadami, ani spalane. Utylizacja akumulatorów powinna 
odbywaæ siê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi dla danego kraju regulacjami. 

7.2 Regularna konserwacja

>  G³ówne urz¹dzenie 
Do mycia urz¹dzenia nie u¿ywaj œrodków wybielaj¹cych ani œciernych. Zalecamy 
przechowywanie urz¹dzenia w stacji ³aduj¹cej, w miejscu do tego przeznaczonym.
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>  Miejsce wyjœcia wi¹zki laserowej z urz¹dzenia

Nale¿y regularnie oczyszczaæ miejsce wyjœcia wi¹zki laserowej z wszelkich zanieczyszczeñ za 
pomoc¹ gazy zwil¿onej alkoholem izopropylowym. Przed czyszczeniem, koñcówka pracuj¹ca 
powinna byæ odczepiona od urz¹dzenia. 

                      
                      Zanieczyszczona koñcówka pracuj¹ca powoduje spadek wydajnoœci 
                      optycznej urz¹dzenia oraz mo¿e spowodowaæ jego permanentne 
                      uszkodzenie. 

                      
                      Celem ograniczenia potencjalnego zanieczyszczenia koñcówki pracuj¹cej, 
                      powinna ona byæ umieszczona na urz¹dzeniu g³ównym podczas 
                      przechowywania. 

Uwaga

Uwaga
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8. Rozwi¹zywanie problemów i naprawa 

8.1 Rozwi¹zywanie problemów

W przypadku nieprawid³owej pracy oprogramowania, nale¿y wysun¹æ akumulator z urz¹dzenia  
i uruchomiæ go ponownie. Po odczekaniu 5 sekund, mo¿na ponownie w³o¿yæ bateriê do œrodka 
urz¹dzenia. Urz¹dzenie nie mo¿e byæ u¿ytkowane je¿eli po ponownym uruchomieniu problem     
z oprogramowaniem nadal wystêpuje. Skontaktuj siê wtedy z przedstawicielem firmy Hulaser. 

8.2 Awarie i komunikaty b³êdów

8.3 Naprawa

Nie dokonuj samodzielnych napraw urz¹dzenia. W przypadku jakichkolwiek oznak modyfikacji 
lub naprawy w nieautoryzowanym serwisie, nastêpuje utrata gwarancji urz¹dzenia. 

Celem umówienia us³ugi serwisu skontaktuj siê z firm¹ Hulaser pod numerem telefonu 
+82-2-3012-5678 (e-mail: info@hulaser.com) lub z przedstawicielem handlowym. 

Awaria Wyœwietlacz Przyczyna Rozwi¹zanie

Zbyt wysoka tempe-
ratura urz¹dzenia.

Temperatura modu³u 
laserowego jest zbyt 
wysoka.

Prze³¹cz urz¹dzenie 
w tryb czuwania 
i uruchom je ponownie 
po chwili. 
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9. Etykiety

Poni¿ej znajduje siê opis poszczególnych etykiet, które znajduj¹ siê na urz¹dzeniu.

9.1 Opisy etykiet na opakowaniu

Producent

Uwaga! Promieniowanie laserowe

Data produkcji

Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej

Numer seryjny

Ostrze¿enie

Patrz instrukcja obs³ugi

Czêœæ typu B

Znak WEEE; Wymaga odpowiedniej utylizacji

Oznaczenie/Oznakowanie CE (Conformité Européenne); 
Dyrektywa EU 93/42/EEC+2007/47/EC 
dla urz¹dzeñ medycznych. 
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Góra, nie przewracaæ

Akumulator litowo-jonowy

Ostro¿nie, kruche

Chroniæ przed wilgoci¹

Przestrzegaæ zakresu temperatur

Tylko do u¿ytku profesjonalnego

Nie u¿ywaæ w przypadku uszkodzenia opakowania

2. Opis etykiet na akumulatorze.

3. Opis etykiet na opakowaniu.
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9.2 Opisy etykiet na urz¹dzeniu

1.  Urz¹dzenie g³ówne, stacja ³aduj¹ca.

Etykieta identyfikacyjna 
produktu.

Etykieta identyfikacyjna 
stacji ³aduj¹cej.

Etykieta ostrzegawcza 
urz¹dzenia laserowego.

Uwaga promieniowanie 
laserowe!

Etykieta akumulatora.

Wewn¹trz opakowania.

Stacja ³aduj¹ca, spód.

Stacja ³aduj¹ca, ty³.

Urz¹dzenie w³aœciwe w pobli¿u 
miejsca wyjœcia wi¹zki laserowej.

Na œrodku akumulatora.

Etykieta Lokalizacja etykietyOpis
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 9.3 Lokalizacja etykiet

Poni¿sze fotografie ukazuj¹ umiejscowienie poszczególnych etykiet. 
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10. Ograniczona gwarancja

Gwarancja wa¿na jest przez (     ) miesiêcy od pierwotnej daty zakupu produktu. 

Gwarancja obejmuje produkt u¿ytkowany jedynie przez pierwotnego nabywcê. 
Gwarancja nie podlega przeniesieniu na kolejnych nabywców/w³aœcicieli produktu. 
Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ, nieprawid³owego dzia³ania wynika-
j¹cego z jakichkolwiek zmiany, modyfikacji, niew³aœciwego lub nieuzasadnionego u¿ytkowania 
lub konserwacji, wypadku, zaniedbania, nara¿enia na nadmiar wilgoci, po¿ar, niew³aœciwego 
pakowania i wysy³ki (takie roszczenia musz¹ byæ przedstawione przewoŸnikowi), b³yskawice, 
skoki natury lub inne zdarzenia losowe.
Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje ¿adnych uszkodzeñ ani nieprawid³owego  
dzia³ania wynikaj¹cych z instalacji lub usuniêcia tego produktu z instalacji, jakiejkolwiek 
ingerencji w produkt, jakichkolwiek napraw wykonywanych przez osoby nieupowa¿nione     
przez firmê Hulaser w celu wykonania takich napraw lub jakiejkolwiek innej przyczyny,                
która nie dotyczy bezpoœrednio wady materia³u i / lub wadliwego wykonania tego produktu.

Usuwanie wad lub usterek

Usuniêcie wady lub usterki urz¹dzenia odbywa siê po wczeœniejszym kontakcie z autoryzo-
wanym sprzedawc¹ Hulaser, od którego zakupiono urz¹dzenie lub przedstawiciela handlowego 
firmy Hulaser najbli¿szego dla miejsca przebywania kupuj¹cego. Wiêcej informacji mo¿na  
znaleŸæ na stornie www.k2lasers.kr lub u lokalnego przedstawiciela firmy Hulaser. 

Gwarancja jest wa¿na pod warunkiem posiadania oryginalnego dowodu zakupu, zawieraj¹cego 
datê zakupu. Istnieje mo¿liwoœæ odes³ania klienta do autoryzowanego sprzedawcy lub osoby 
autoryzowanej przez firmê Hulaser do naprawy tego produktu. W przypadku, gdy zaistnieje 
koniecznoœæ odes³ania produktu bezpoœrednio do firmy Hulaser; przed wys³aniem, produkt 
powinien byæ odpowiednio zapakowany najlepiej w oryginalnym opakowaniu. 
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