
ENAHEAT 
COMPOSITE HEATING CONDITIONER 

Ref. CHC3 
 

 
Płyta znamionowa  
 
Product: Composite Heating Conditioner - Syringe Heater  
               EnaHeat ref. CHC3 
 
Power supply unit: P2 EF SW3 12W “Estron“ (Moduł zasilajacy) 
Primär : 110 – 240V~, 50 – 60Hz, 250mA 
Sekundär: 12V= ,12W 1000mA, Klasse II 
 
Manufacturer  (Wytwórca) 
Micerium S.p.A. 
Via Marconi 83 - Avegno (GE) Italy 
 



ENAHEAT podgrzewacz do kompozytu instrukcja obsługi 
 
A. Wskazania co do bezpieczeństwa 

 
Przeczytać I zatrzymać instrukcję 
Ważne : stosując sprzęt elektryczny należy zawsze stosować się do poniższych wskazań, aby uniknąć 
bezpośredniego kontaktu z prądem, zwarcia instalacji:  
Należy przeczytać przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem i ściśle przestrzegać: 

1. Otoczenie – zabezpieczyć urządzenie przed kontaktem z wodą. Nie używać, stawiać, 
przechowywać w wilgotnych miejscach. Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych, płynów 
czy gazów.  

2. Unikać bezpośredniego kontaktu z innymi urządzeniami elektrycznymi – np. grzejnikami 
elektrycznymi, chłodziarkami. Nie należy podłączać do wspólnego gniazda elektrycznego. 

3. Chronić przed dostępem dzieci – nie dopuszczać bezpośredniego kontaktu z urządzeniem 
lub jego częściami (np. kablem zasilającym) osób trzecich. Optymalnie ustawić podgrzewacz z 
dala od pacjenta.  

4. Kabel zasilający -  nie podnosić urządzenia za kabel i nie używać go (poprzez pociągnięcie) 
do wyłączenia wtyczki z gniazda elektrycznego.  Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
środkami chemicznymi oraz wysoką temperaturą.  

5. Nie wkładać palców oraz metalowych instrumentów do otworów w podgrzewaczu.  
6. Przed wpięciem wtyczki do gniazda zasilającego należy upewnić się, czy urządzenie jest 

wyłączone.  
7. Zawsze sprawdzać kondycję urządzenia -  przed użyciem należy upewnić się czy urządzenie 

nie uległo uszkodzeniu (np. pęknięcie obudowy)  Wszelkie naprawy mogą być wykonywane 
jedynie przez uprawnione jednostki serwisowe.  

8. Wymiany części i naprawy – podgrzewacz spełnia normy bezpieczeństwa dla urządzeń 
elektrycznych. Wszelkie naprawy i modyfikacje mogą być przeprowadzane jedynie przez osoby 
uprawnione do wykonywanie tego typu prac.  

9. Strefa bezpieczeństwa – obszar  przynajmniej  0.5 m wokół urządzenia to strefa w której nie 
powinny być prowadzone żadne prace (personel). 

10. W nagłych wypadkach – natychmiast wyłączyć urządzenie głównym przyciskiem I wyciągnąć 
kabel z gniazda elektrycznego.  

 
 

B. OPIS 
 
EnaHeat CHC3 Syringe Heater składa się z głównego bębna z wytłoczonymi otworami różnego rozmiaru 
i głębokości, podstawy, kontroli głównej uruchamiania I wyłączania urządzenia – przycisk on/ off, lampki 
kontrolnej,  nastawnika temperatury I kabla zasilającego.  
 
 
WYMIARY  Wysokość: 115 mm  
 Szerokość:100 mm 
 Głębokość:125 mm 
   Waga:  .900 g  
 
ZAKRES TEMEPERATU:                 +10°C–+40°C: 
 
ZASILANIE: 
Podłączenie do zasilania zewnętrzengo jedynie przez zasilacz typ P2 EF SW3, 12V = 1000 mA.  
 

Uwaga! 
Używać jedynie załączonego zasilacza wytwarzanego przez firmę Egston (type P2 EF, SW3, 
12W, 110-240 V~, 50-60 Hz, 250 mA, class II). 

 



 
 
OBSŁUGA- ELEMENTY SKŁADOWE: 

 
 

1. Przycisk On-/off (włączanie – wyłączanie)  
 : Naciśnij przycisk by uruchomić urządzenie  
(zaświeci się zielona i pomarańczowa dioda.  
Pomarańczowa dioda świeci pulsacyjnie na wybranej 
temperaturze do czasu jej osiągnięcia) 
 : Naciśnij ponownie przycisk by wyłączyć  
       urządzenie 

 
2. Przycisk wyboru temperatury 

T1 - 39°: temperatura do pracy ogrzanym kompozytem   
                 przy wykonywaniu wypełnień, 
                 naciśnij przycisk  1-krotnie 
                 T2 - 50°: temperatura do cementowania uzupełnień  
                 na rozgrzany kompozyt, naciśnij przycisk  2-krotnie 

 
3. Podłączenie do źródła energii za pomocą zasilacza  

 
 
Po uruchomieniu urządzenia, jego powierzchnia po upływie krótkiej chwili powinna być lekko ciepła 
w dotyku. Potwierdza to prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.  
 
Zakłócenia: jeżeli urządzenie jest uruchomione, a lampka nie świeci się, należy sprawdzić połączenie 
zasilacza z urządzeniem. W przypadku niemożności uruchomienia urządzenia skontaktować się 
z dystrybutorem.  
 

Uwaga! 
Zabronione jest wykonywanie samodzielnie przez użytkownika jakichkolwiek napraw lub 
stosowanie zasilacza innego niż oryginalnie załączony do podgrzewacza. Może stworzyć to 
zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika oraz zniszczyć urządzenie.  

 
 

C. Użytkowanie 
 
Przeznaczenie  
Composite Heating Conditioner – ogrzewacz kompozytu umożliwia pracę materiałem kompozytowym 
w optymalnej temperaturze klinicznej w trakcie wykonywania wypełnień ubytków. 
 
STEROWANIE 
Główny włącznik : znajduje się na tylnej stronie urządzenia. Służy do włączania i wyłączania urządzenia. 
Nastaw temperatury: dwa zakresy temperatury  39°C do wykonywania wypełnień oraz 50°C do 
cementowania (zakres temperatur testowany na materiale kompozytowym Enamel plus HFO). 

 
UWAGA! 
Urządzenie zaprojektowanie do podgrzewania jedynie materiału  Enamel Plus HFO. W przypadku 
innych materiałów należy skontaktować się z ich producentem I ustalić, czy mogą być ogrzewane 
do ww temperatur.  

 
 



PRZYGOTOWANIE: 
1. Podłączyć zasilacz do urządzenia, a następnie do gniazda elektrycznego 110-240 V.  

Uruchomić podgrzewacz za pomoca włącznika głównego (zaświeci się czerwona dioda) na 20 
minut przed planowanym użycie, tak by urządzenie mogło osiągnąć optymalną temperaturę do 
pracy.   

2. Wybrać daną temperaturę : 50°C do cementowania i 39°C do wypełnień 
3. Włożyć do otworów strzykawki lub tipsy z materiałem kompozytowym na min. 10 minut przed 

użyciem materiału (20 min. przy cementowaniu) 
4. Kiedy praca zostanie zakończona wyjąć kompozyt z podgrzewacza. Urządzenie może pozostać 

włączone nawet przez cały dzień roboczy. 
 
 
CZYSZCENIE I STERYLIZACJA 
 
Stosować do czyszczenia niewielką ilość środka (bez acetonowy !!!), a następnie wytrzeć do sucha.  
Dezynfekcja przy użyciu niewielkiej ilości środka dezynfekującego. Nie pozostawiać na powierzchni przez 
czas dłuższy niż to zaleca producent. Dokładnie zetrzeć i osuszyć.  
Lista środków do dezynfekcji dostępna u sprzedawcy.  
UWAGA. Nie zamaczać urządzenia w płynie. Nie sterylizować w autoklawie.  
 

UWAGA! 
Nie rozpylać środków dezynfekujących Iub czyszczących bezpośrednio na urządzenie.  

 
 
GWARANCJA I SERWIS 
Gwarancja na całość przez okres 1 roku.  
 

Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z rygorystycznym uwzględnieniem obowiązujących norm 
bezpieczeństwa. Wszelkie wady fabryczne podlegają naprawie gwarancyjnej wykonywanej przez 
producenta. Wszelkie reklamacje będą uwzględniane jedynie na podstawie dokumentu zakupu, który 
jednocześnie jest kartą gwarancyjną produktu. Gwarancja liczona jest od daty sprzedaży. Gwarancja 
przewiduje oprócz naprawy wymianę części i błędnie działających podzespołów.  
 
Gwarancja nie obejmuje: zniszczeń powstałych w trakcie transportu, zniszczeń wynikających 
z niewłaściwego użytkowania. Gwarancji nie podlegają ponadto części użytkowe, które należy wymieniać 
w ramach zwyczajowej eksploatacji: żarówki, materiały które uległy stopieniu, szkło. Dodatkowo, 
problemy nie zawinione przez producenta oraz zwykłe zużycie urządzenia nie są objęte gwarancją.  
 
W okresie gwarancji przeprowadzane są wszelkie konieczne naprawy, urządzenie nie podlega wymianie 
na nowe. Wszystkie wymienione części podlegają zwrotowi do firmy Micerium Spa.   
 
UTYLIZACJA 
 
Urządzenie zostało oznakowane zgodnie z dyrektywą Europejską  2002/96/EC co do 
utylizacji urządzeń elektrycznych  i sprzętu elektronicznego (WEEE). Utylizując ten 
produkt w poprawny sposób pomagasz chronić środowisko. Widoczne oznakowanie 
określa, iż produkt nie może być utylizowany jak codzienne odpady z gospodarstw 
domowych. Należy dostarczyć go do lokalnego punktu utylizacji urządzeń 
elektrycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Szczegółowe informacje na 
temat procedury utylizacji dostępne są w urzędach miejskich danych miejscowości.  
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