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Účel a použití 
BlueLEX LD-M1C je určená na polymerizaci světlem tuhnoucích materiálů. Použití tohoto zařízení nevyžaduje žádný 

přímý kontakt s pacientem, ale možnost dotyku světlovodu s lidským tělem se nedá vyloučit.  

Proto se doporučuje používat jednorázové rukavice před začátkem práce se zařízením. Toto zařízení smí používat 

jen odborníci vyškolení ve stomatologii. 

2 

Bezpečnostní upozornění 
Dodržujte prosím instrukce uvedené v této příručce pro správnou a bezpečnou činnost. 
 

1  Systém chlazení 
• Tento výrobek rozptyluje teplo sáláním. Přední ochranný kužel slouží také jako prvek k úniku tepla. Pokud je 

teplota příliš vysoká, lampa se automaticky vypne a bude ji možné zapnout až po ochlazení. 

• Pokud  je nutné souvislé vytvrzování, prosím snižte čas polymerizace. 
 

2  Sterilizace  světlovodu 
 
Po každém použití by se měl světlovod  desinfikovat nebo sterilizovat. Nejlepší výsledky se dosáhnou v autoklávu při 
134°C na 5 minut. 
 

Důležité:  
Před sterilizací odpojte světlovod z polymerizační lampy. 

 

3  Čištění výrobku 
 
Na odstranění nečistot nebo skvrn na povrchu zobrazovacího panelu nebo těla  použijte měkký hadřík s neutrálním 
čistícím prostředkem,  doporučen je 70% isoprophyl alkohol. 
 

Důležité:  
Nikdy nepoužívejte rozpouštědla  nebo éterový olej na čištění; to může vést k zešednutí potisku na těle lampy 

nebo odpadnutí kovového kroužku ze světlovodu. 
 
 
 

Lampa a Příslušenství 
1  Násadec polymerizační lampy 

(1) Světlovod (5) Tlačítko nastavení času (1 – 10 sekund) 

(2) LED lampa (6) Tlačítko nastavení režimu (-1, -2, -3) 

(3) Hlavní vypínač  “ON/OFF” (7) Tělo lampy 

(4) Zobrazovací panel (8) Kabelový adaptér 
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2  Příslušenství 
(1) Napájecí transformátor (DC 5V)         (2) Ochranný kryt (Kužel proti odlesku) 

 
 
 
 
 
 

Důležité:  
Nepoužívejte jiné transformátory bez autorizace výrobce 

 
 
 

Objednání náhradních dílů 
Název položky Zobrazení Objednávací kód 

PLM MONITEX s konvertorem 

 

ME341000.055 

SVETLOVOD PLM LAMPY MONITEX s pouzdrem 
   

ME341000.057 

CHRÁNIČ SVETLOVODU 

 

ME341000.058 

 
 
 

Uvedení do činnosti 
Dodržujte níže uvedené pokyny pro zabezpečení spolehlivé funkčnosti zařízení. 
 

1  Zapojení / Odpojení kabelového adaptéru 
>> Otočte kabelový adaptér ve směru hodinových ručiček na připojení adaptéru k tělu polymerizační lampy. 
>> Na odpojení otáčejte kabelový adaptér proti směru hodinových ručiček, až dokud se adaptér nerozpojí.  
 

Důležité:  
Po odpojení kabelového adaptéru se všechna uživatelská nastavení vrátí do výrobních hodnot. 

 

2  Instalace / Výměna světlovodu 
>> Nasaďte a zasuňte světlovod do těla, až dokud základna světlovodu úplně nesedne do těla.  

>> Nasaďte ochranný oranžový kužel proti odleskům na násadec světlovodu a přizpůsobte polohu kužele podle  

potřeby. 

Pro vyjmutí jednoduše  vytáhněte  světlovod  z těla směrem k sobě. 

 
 

Důležité: 
Nepoužívejte přílišnou sílu při instalaci výše uvedených částí, abyste se vyvarovali zlomení nebo poškození. 
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Práce se zobrazovacím panelem 
 

                         “ON/OFF” Vypínač 
 

              -1 : režim Plný výkon  
        Zobrazovací Panel              -2 : Stoupavý režim 

              -3 : Pulzní režim 
 

TIME - Nastavení času (1~10 sek.)  
       
              MODE - Změna režimu (-1, -2, -3) 

 
 
 

(A) Zapnutí 
Stlačením tlačítka "ON/OFF" se zapne zobrazovací panel. 
Opětovným stlačením se spustí polymerizace. 
Poznámka: Po 30 sekundách nečinnosti se zařízení automaticky přepne do režimu spánku. 

 

(B) Výběr režimu 
Stlačením tlačítka na změnu režimu si můžete vybrat požadovaný režim:  
-1: režim Plný výkon - 100% intenzita světla.  
-2: Stoupavý režim – začne  70% intenzitou světla a postupně stoupá na intenzitu 100 %   
-3: Pulzní režim – Přepíná každou půl sekundu mezi plnou světelnou intenzitou a 70 % intenzitou.  
Poznámka:  Po výměně nebo přeinstalaci kabelového adaptér je defaultní operační režim zařízení  "-1". 
Poznámka: Po probuzení z režimu spánku se zařízení zapne s naposledy použitým režimem. 

 

 (C) Úprava trvání polymerizace 
Stlačte tlačítko TIME na výběr vytvrzovacího času z rozsahu 1 – 10 sekund. 
 
Poznámka: Defaultní polymerizační cyklus  pro všechny režimy je 6 sekund.  

Poznámka: Po výměně kabelového adaptéru se všechna uživatelská nastavení přestaví na hodnoty z výroby. 

 

(D) Popis hodnot ze zobrazovacího panelu 
-1 : Full Power Mode = režim Plný výkon  
-2 : Ramp-up Mode = Stoupavý režim  
-3 : Pulse Mode = Pulzní režim 

1~10: Počet sekund do konce polymerizačního cyklu.   
Overheating – Zařízení se automaticky vypne a bude schopné startu po ochlazení. 

 

Technické parametry 
Modelové číslo LD-M1C 

Příkon LED lampy 5 W 

Světelná intenzita 1300 mW/cm2 a víc 

Rozsah vlnových délek 420 ~ 490 nm (špička při 455 ~ 465 nm) 

Vstupní napětí AC/DC 24V 

Výstupní výkon 5V, 1A 

Rozměry těla 160mm x Ø 23.5 mm 

Hmotnost těla 225 gramů 

 


