
 
 

Návod k použití, údržbě, montáži 
 
 
 
MULTIflex rychlospojka  460 E 
Objednací číslo    1001.7600 
 
Vážená paní doktorko, 
vážený pane doktore, 
 
KaVo Vám přeje s Vašim novým kvalitním produktem 
MULTIflex rychlospojkou 460 E 
mnoho spokojenosti. Proto, abyste s tímto produktem mohli klidně, hospodárně a jistě pracovat,  
přečtete si prosím pozorně tento návod k použití. 
 
 
        Technické údaje 
         

MULTIflex rychlospojka 460 E 
        Čtyřděrové připojení s kontaktním dílem. 
        Obsahuje retrakční ventil. 
 
         
 
Důležitá upozornění 
  MULTIflex rychlospojka je 

- určena jen pro zubolékařské ošetřování v oblasti dentálního lékařství, každé jiné použití je 
nepřípustné a může vést k ohrožení 

- lékařský produkt, který odpovídá příslušným zákonným ustanovením. 
 
MULTIflex rychlospojka může být používána za předpokladu dodržení 
- platných pracovně-ochranných ustanovení 
- platných opatření k zabránění úrazu 
- a tohoto návodu na použití. 
 
Na základě těchto ustanovení je uživatel povinen 
- používat doporučené pracovní prostředky 
- používat produkt jen k předepsaným výkonům 
- chránit sebe, pacienta i třetí osobu od možného ohrožení 
- zabránit jakékoliv kontaminaci tímto produktem. 

 
 

Uvedení do provozu 
     
Připojení na  přístroje 

Je  nutné zabezpečit suchý a čistý  
tlak. vzduch.  

Multiflex rychlospojku našroubovat na turbínovou 
hadici a klíčem pevně dotáhnout. 
Všechny O-kroužky lehce namažte KaVo sprejem 
nebo KaVo silikonem. Rychlospojka musí zůstat 
našroubovaná na hadici. K eventuelnímu sejmutí 
použijte opět klíč. 

Na prstenec příliš netlačte, mohlo by 
dojít k poruše funkce. 

        
         
 



Výměna instrumentu 
 

 Nasaditelné jsou všechny KaVo instrumenty 
s originálním MULTIflex systémem připojení. 
Nasaďte instrument přímo na MULTIflex  
rychlospojku a zatlačte oba díly k sobě až  
slyšitelně zacvaknou. 

Pokud nedodržíte přímý směr 
nasazování nebo snímání, můžete tím 
snížit životnost žárovky. 

 
  

Výměna O-kroužků 
Odstraněním a výměnou O-kroužků vyřešíte 
některé netěsnosti rychlospojky. 
Vezměte do dvou prstů O-kroužky a vytvořte 
z nich smyčku. 
Posunujte O-kroužky dopředu a sejměte je. 
Nasaďte nové O-kroužky a potřete je KaVo 
sprejem nebo KaVo silikonech. 

Nepoužívejte vazelínu nebo jiné tuky. 
 

Návod k ošetřování rychlospojky 
Vnější čištění 
MULTIflex rychlospojka se smí zvnějšku           
čistit alkohol. roztokem.  

MULTIflex rychlospojka se nesmí čistit 
v ultrazvukovém desinfektoru, může to 
mít vliv na její další funkci. 

 
 

Desinfekce 
Zvnějšku lze MULTIflex rychlospojku dezinfikovat 
pomocí dezinf. prostředků  (stříkaná, vtíraná 
dezinfekce). MULTIflex rychlospojka se nesmí 
vkládat do dezinfekční lázně může to mít vliv na 
její další funkci. 
          MULTIflex rychlospojka se nesmí    
           sterilizovat. 
 
 
 
Příslušenství 
Dodávané obchodními zástupci firmy KaVo 
 

Označení    Objednací číslo 
Klíč    0411.1563 
Náhradní těsnění  0553.5262 
O-kroužek   0200.6113 
O-kroužek   0200.6037 
 
 

Další upozornění 
 
Před delší dobou nepoužívání musí být MULTIflex rychlospojka podle návodu 
ošetřena, vyčištěna  a v suchu uskladněna. 
Při poruše se nesmí MULTIflex rychlospojka dále používat. 
 

Abyste se vyvarovali větších škod, obraťte se na KaVo Biberach, KaVo  CZ zastoupení, 
na Vaše příslušné dentální depo nebo na od KaVo autorizované oprav. dílny. 


