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1. Účel a použití 
Polymerizace světlem vytvrzovaných dentálních materiálů s fotoiniciátorem, který může být aktivován vlnovými 

délkami z rozsahu mezi 440 a 480 nm s vrcholem při 460 nm. 

I když většina kompozitních materiálů se aktivuje v uvedeném frekvenčním rozsahu, v případě pochybností 

konzultujte specifikace kompozitního materiálu nebo kontaktujte výrobce. 

Toto zařízení se smí používat v ambulantních odděleních, kde nejsou žádné hořlavé plyny (anestetické směsi, 
kyslík, atd.).  

 

 
 

2. Popis zařízení  
Starlight s je zařízení na polymeraci světlem vytvrzovaných kompozitů. Použitý zdroj světla je velmi vysoce účinný 
monochromatický LED na vlnové délce v rozsahu mezi 440 nm a 465 nm. 
Na rozdíl od tradičních halogenových lamp, se u lamp Starlight S vše emitované světlo využívá na aktivaci fotoiniciátora. 
To znamená, že je možné dosáhnout vysokou míru polymerace s použitím výrazně menšího výkonu a bez ozáření 
hlavy. Navíc světlo emitované diodou je prostřednictvím optických elementů koncentrované do světlovodu, tvar kterého 
byl specificky navržen pro tento účel. 
Starlight s lze používat v jednom ze dvou emisních režimů: 

• konstantní intenzita emise (trvání cyklu 10 sekund) 

• postupně stoupající intenzita emise (trvání cyklu 20 sekund) 
 

3. Bezpečnostní požadavky 
Použité symboly 

 Poznámka  

 
Nebezpečí Vždy souvisí s rizikem osobního úrazu 

 Upozornění Souvisí s možným poškozením majetku  

 
Důležité: Abyste se vyhnuli osobnímu poranění nebo poškození vybavení, přečtěte si všechny body týkající se 
"Bezpečnostních požadavků" obsažených v tomto návodu. 
 
V závislosti na stupni rizika, bezpečnostní požadavky jsou zařazeny podle následujících indikací: 
Mectron neakceptuje žádnou odpovědnost za přímé nebo nepřímé osobní poranění nebo poškození majetku v 
následujících případech: 
1. Pokud je zařízení používané pro jiné účely, než pro které je určeno. 
2. Pokud kabeláž a el. zapojení v místnosti, kde je zařízení používáno, není v souladu s platnými normami a příslušnými 
požadavky. 
3. Pokud jakékoliv montážní práce, rozšíření, nastavení, změny nebo opravy byly prováděny osobami neautorizovanými 
firmou Mectron. 
4. Pokud podmínky prostředí, ve kterém je zařízení provozováno, nejsou v souladu s požadavky uvedenými v kapitole 
Technické specifikace.  
 

  NEBEZPEČÍ: Kvalifikovaný a specializovaný personál. 
Zařízení by měli používat pouze specializovaní pracovníci, kteří mají odpovídající školení. Vybavení neprodukuje žádné 
vedlejší účinky, pokud se správně používá. 
 
 
 
 

  NEBEZPEČÍ: Určené použití. 
Používejte zařízení výhradně k účelu, pro který je určeno. Nedodržení tohoto požadavku může vést k vážnému 
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poškození zdraví pacienta nebo operátora, nebo vést k poškození či poruše zařízení. 
 

  NEBEZPEČÍ: Kontraindikace. 
Nepoužívejte toto zařízení u pacientů, kteří používají kardiostimulátor (pace-maker) nebo jakékoliv jiné implantované 
elektronické zařízení. Tento požadavek se vztahuje i na dentisty. 
 

   NEBEZPEČÍ: Nikdy nemiřte paprskem světla do očí. 
Vliv světla by měl být limitován pouze na ty části ústní dutiny, které jsou klinicky ošetřovány. 
 

  NEBEZPEČÍ: Kontraindikace. 
Nepoužívejte toto zařízení u pacientů, kteří mají pozitivní reakce na stimulaci světlem např. urticaria solaris nebo 
porphyria nebo u těch, kteří dostávají léčbu prostřednictví fotosenzitivních léčiv. Pokud takové riziko existuje, poraďte se 
se specializovaným lékařem. 
 

  NEBEZPEČÍ: Kontraindikace. 
Přijměte přísná bezpečnostní opatření u pacientů, kteří se podrobili operaci šedého zákalu a kteří jsou proto obzvláště 
citliví na světlo (např. Ochranné brýle schopné odfiltrovat modré světlo, které by měl nosit). 
 

  NEBEZPEČÍ: Čištění, dezinfekce a sterilizace nových nebo opravených výrobků. 
Před léčbou, všechny nové nebo opravené výrobky, by měly být vyčištěny a dezinfikovány, popřípadě sterilizované 
autoklávu podle pokynů v kapitole "Čištění, dezinfekce, sterilizace". 
 

  NEBEZPEČÍ: Kontrola. 
V zájmu zajištění maximální bezpečnosti pro pacienta a stomatologa, čistěte, dezinfikujte a sterilizujte světlovod a 
optickou ochranu před každou léčbou. 
 

  NEBEZPEČÍ: Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly Mectron. 
 

  NEBEZPEČÍ: Kontrola stavu zařízení před léčbou. 
Před každou léčbou vždy zkontrolujte, že zařízení je ve správném, provozuschopném stavu, a že doplňky jsou funkční. 
Neprovádějte léčbu pokud narazíte na jakékoliv problémy při provozu zařízení. Pokud se problémy týkají zařízení, 
obraťte se na autorizované technické servisní středisko. 
 

  NEBEZPEČÍ: Neinstalujte zařízení kdekoliv, kde existuje riziko exploze. Zařízení nemůže fungovat v místech, kde 
se nachází hořlavá atmosféra (anestetické směsi, kyslík, atd.). 
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4 Násadec: STARLIGHT S 
Přesný název modelu, včetně sériového čísla zařízení, usnadní našemu po-prodejnímu servisu reagovat rychle a 
efektivně na vaše otázky. 
Vždy uveďte výše uvedené údaje, když budete kontaktovat Mectron Servisní Středisko nebo prodejce. 
 
Sériové číslo násadce Starlight S je vygravírované na konektoru (Odkaz E). 
 
 

 
 
 
 
 
 

5 Práce s násadcem 
 

B - Světlovod 

E - Sériové číslo násadce Starlight S je vygravírované na 
konektoru 

F – Tlačítko- spouští a zastavuje polymerační cyklus  

C – LED lampa 

D – Optická ochrana 

A – násadec Starlight S 

G – Kabelový adaptér 
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5.1 Popis ovládaní a akustická signalizace 
 
Odkaz F - Tlačítko pro aktivaci a přerušení emise světla. 
Jeho funkce: spouští a zastavuje polymerační cyklus. 
 
Popis akustických signálů násadce: 

Funkce Ovládaní tlačítkem Akustický signál 

Rychlá polymerizace Krátké stisknutí tlačítka  
1 pípnutí při startu expozice 

1 pípnutí při ukončení expozice (po 10 sek.) 

 
Postupně stoupající 
polymerizace  

 
Stisknutí tlačítka na minimálně 

2 sekundy. 

1 pípnutí při startu a 1 pípnutí po 2 sekundách 
1 pípnutí po 10 sekundách expozice 
1 pípnutí při ukončení expozice (po 20 sek.) 

Přerušení expozice Stisknout tlačítko během 
expozice 

 
1 pípnutí 

Signalizace tepelné 
ochrany 

 3 pípnutí  během expozice 

 

5.2 Připojení příslušenství 
Aby bylo možné používat Starlight S, je nutné připojit následující příslušenství: 
1    Nasaďte světlovod do nástavce.  
      Udělejte to rukou, jemně rotujíce ve směru hodinových ručiček, dokud pocítíte doraz světlovodu na konci. 
2    Rukou nasaďte optickou ochranu na světlovod. 
3    Nasaďte nástavec starlight s na kabelový adaptér a ujistěte se, že elektrické kontakty na obou stranách jsou  
      úplně suché. Jestli je to potřebné, osušte je pomocí proudu vzduchu ze stříkačky. 
 

5.3 Bezpečnostní požadavky během používání  
NEBEZPEČÍ: Nikdy nemiřte paprskem světla ve směru očí. 

 
NEBEZPEČÍ: Před každým cyklem expozice se ujistěte, že světlovod plně a správně sedí v nástavci. 

 
NEBEZPEČÍ: Před každým cyklem expozice se vždy ujistěte, že optická ochrana je nasazena na konci světlovodu.. 
 
UPOZORNĚNÍ: Během prvních pár sekund expozice, zabraňte kontaktu světlovodu s polymerních materiálů. 

Vrstva polymerizovaného materiálu přilepena k povrchu světlovodu, snižuje množství vyzářeného světla a proto bude 
mít vliv na další polymerační operace.  

 
UPOZORNĚNÍ: Poškozený světlovod má výrazný vliv na snížení intenzity vyzářeného světla. V takových případech 

světlovod třeba vyměnit. 
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5.4 Pokyny k používaní 
Starlight S může být použit ve dvou různých režimech: 
 
• - Rychlý: maximální intenzita světla během 10 sekund expozice. 
• - Postupně stoupající: postupné zvyšování intenzity světla během prvních 3 sekund, až do maximální intenzity v 
celkovém trvání expozice 20 sekund. 
 
Výběr rychlého režimu expozice. 
� - Pro start rychlého expozičního cyklu, krátce stiskněte tlačítko na nástavci. Zazní jedno pípnutí. 
� - Po 10 sekundách zazní další pípnutí. Rychlý expoziční cyklus je ukončen. 
 
Výběr pomalu stoupajícího režimu expozice. 
� - Pro start pomalu stoupajícího expozičního cyklu stiskněte a podržte 2 sekundy tlačítko na nástavci. Při spuštění 

zazní jedno pípnutí a po 2 sekundách zazní další pípnutí na potvrzení spuštění pomalu stoupajícího režimu 
expozice.  

� - Po 10 sekundách zazní pípnutí. 
� - Po 20 sekundách zazní pípnutí. Pomalu stoupající cyklus expozice je ukončen. 
 

Poznámka: Přerušení cyklu. 
Oba výše uvedené cykly mohou být přerušeny stisknutím tlačítka na nástavci polymerační lampy. 
 

 Poznámka: Dodatečný cyklus expozice. 
Na konci kteréhokoliv expozičního cyklu, je možné spustit jeden nebo více dodatečných cyklů, stisknutím tlačítka na 
nástavci polymerační lampy. 
 

5.5 Tepelná ochrana 
V případě velmi intenzivního používání, s dlouhými a opakovanými expozičními cykly, se automaticky spustí tepelná 
ochrana. Zazní 3 pípnutí. Tato ochrana dočasně zabrání použití lampy na několik minut. 
 
 

6. Čistění, dezinfekce, sterilizace 
6.1 Čistění násadce 

 
NEBEZPEČÍ: Nástavec není chráněn proti průniku tekutin. 
 
NEBEZPEČÍ: Nestříkejte tekutiny přímo na povrch lampy nebo na elektrické kontakty. 
 
NEBEZPEČÍ: Nástavec by se neměl sterilizovat 
 

Dodržujte po každém ošetření: 
1 Vytáhněte světlovod a optickou ochranu z nástavce. 
2 Očistěte a dezinfikujte povrch nástavce pomocí hadříku, navlhčeného v roztoku jemného detergentu / dezinfekčního 
prostředku s neutrálním pH (pH = 7). Postupujte podle pokynů výrobce dezinfekčního prostředku. Nechte dezinfekční 
prostředek osušit na vzduchu před dalším použitím. Především se ujistěte, že elektrické kontakty jsou zcela suché. 
 

 Poznámka: Důrazně doporučujeme používat tekuté dezinfekční prostředky s neutrálním pH. Některé dezinfekční 
prostředky na bázi alkoholu, mohou být škodlivé a způsobit poškození plastových materiálů. 
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6.2 Sterilizační procedura 
 

UPOZORNĚNÍ: Sterilizaci provádějte jen v parním autoklávu při maximální teplotě 135 ° na 20 minut. 
Nepoužívejte žádné jiné sterilizační postupy (suché teplo, záření, ethylenoxid, plyn, nízkoteplotní plazmu, atd). 

 
NEBEZPEČÍ: Nástavec by se neměl sterilizovat. 
 
NEBEZPEČÍ: Proti-infekční opatření - Autoklávovatelné části. 
Aby se zabránilo infekci způsobené bakteriemi nebo viry, po každém ošetření očistěte následující komponenty: 

1 Světlovod; 
2 Optickou ochranu. 
 
Výše uvedené prvky jsou vyrobeny z materiálů, které vydrží teplotu 135 ° C maximálně 20 minut. 
Sterilizace v autoklávu se smí provádět při následujících nastaveních: 
- Cyklus při 121 ° C na 16 minut. 
- Cyklus při 134 ° C na 4 minuty. 
Všechny fáze sterilizace musí být prováděny v souladu se standardy EN ISO 17665-1: 2006 a EN 556-1: 2001.  
 

6.3 Čistění světlovodu 
 
UPOZORNÉNÍ: Nepoužívejte ostré předměty k čištění světlovodu. 

 
Postupujte následovně: 
1 Pomocí alkoholu, odstraňte jakékoliv zbytky polymerních kompozitů z povrchu světlovodu. 
2 Dezinfikujte povrch světlovodu pomocí hadříku navlhčeného v roztoku jemného dezinfekčního prostředku s neutrálním 
pH (pH = 7). 
3 Osušte světlovod. 
4 Umístěte světlovod do zatěsnění, jednorázového sáčku. 
5 Sterilizujte světlovod v autoklávu. 
 

6.4 Čistění optické ochrany 
 
UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte ostré předměty k čištění optické ochrany. 
 

Postupujte následovně: 
1 Dezinfikujte povrch optické ochrany pomocí hadříku navlhčeného v roztoku jemného dezinfekčního prostředku s 
neutrálním pH (pH = 7). 
2 Osušte. 
3 Umístěte optickou ochranu do zatěsnění, jednorázového sáčku. 
4 Sterilizujte v autoklávu. 
 
 

7 Řešení problémů 
Pokud máte dojem, že přístroj nepracuje správně, přečtěte si návod znovu a poté zkontrolujte následující tabulku. 
 

Problém                               Možná příčina                            Řešení 
 
Během expozičního cyklu zazní 3 
pípnutí. Starlight S neumožní žádné 
další použití. 

Tepelná ochrana byla 
aktivována. 

Přístroj bude možné použít po 
ochlazení. 

Polymerizace je nedostatečná. 
Povrch světlovodu je 
znečištěný  

Viz kapitola Čistění 
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8. Technické specifikace 
Tento přístroj je v souladu se Směrnicí  
93/42/EEC 

Třída IIa 

Třída podle normy EN 60601-1 II 
Typ BF 
IP 20 (Zařízení) 

Napájecí napětí  24 V AC 50/60 Hz 

Max. absorbovaný výkon 9W 

Zdroj světla Vysoce-svítivá LED s optikou 
Dominantní vlnová délka: 440 - 465 nm 
Průměrná životnost média: 1,800,000 cyklů při 20 sek. na cyklus  

Světlovod v rámci dodávky Průměr 8 mm 

Sterilizovatelné v autoklávu (max. Teplota 135 ° C na 20 minut, - 
max. 500 cyklů) 

Expozice Rychlá: Doba expozice 10 sekund 
- Pípnutí indikuje začátek a konec expozice 

Pomalu stoupající: Doba expozice 20 sekund 
- Pípnutí na: počátku, po 10 sekundách a na konci po 20 sek. 
Cykly mohou být přerušeny nebo opakované kdykoliv. 

Pracovní podmínky od 10 °C do 40 °C 
Relativní vlhkost od 30% to 75% 

Podmínky přepravy a skladování  od -10 °C do 70 °C 
Relativní vlhkost od 10% to 90% 
Tlak vzduchu P: 500 hPa/1060 hPa 

Hmotnost Nástavec Starlight s: 65 g 

Rozměry Délka 148 mm,    průměr max. 22 mm 

Zařízení pro přerušovaný provoz  120 sekund činnost, 40 sekund odpočinek 

 
 

9  Likvidace zařízení 
• Toto zařízení musí být zlikvidováno a považováno za odpad, vyžadující separovaný sběr; 
• Na konci životnosti tohoto zařízení, kupující je oprávněn vrátit zařízení prodejci. Pokyny k likvidaci jsou k dispozici u 
Mectron S. p. A .; 
• Nedodržení výše uvedených bodů může znamenat trest v souladu se Směrnicí 2002/96 / EC; 
 

NEBEZPEČÍ: Zdravotnický odpad. 
Následující položky považujte za zdravotnický odpad: 

- Světlovod, když je opotřebovaný nebo poškozený 
- Optická ochrana, když je opotřebovaná nebo poškozená 
 

 
Přístroj je v souladu s EC směrnici 93/42 EEC včetně EN 60601-1 a EN 60601-1-2 
 

 
 
 
 

 


