
Geachte dames en heren,

KaVo wenst u met haar nieuwe kwaliteitsprodukt
RONDOflex 2013
veel plezier. Opdat u storingsvrij, economisch en veilig kunt werken, gelieve u op de volgende 
aanwijzingen te letten:

De KaVo RONDOflex 2013 is ontwikkeld voor de volgende toepassingen:

- voorbereidingen voor het verzegelen van fissuren door deze te reinigen, te openen en wijder te maken
- creëren van een micromechanische retentie voor adhesieve restauraties aan glazuur en dentine met

daaropvolgende zuur-etstechnische behandeling
- prepareren van kleinere, carieuze defecten
- voorbereiden van de lijmvlakken van brackets
- verwijderen van kleefstofresten uit en reinigen van bruggen, kronen, etc.

Mocht u reeds in het bezit zijn van een PROPHYflex 2 - 2012 of PROPHYflex 3 - 2018,
mogen de bij deze instrumenten behorende straalpoedersoorten onderling niet worden
verwisseld, daar anders het instrument schade c.q.de patiënt letsel kan oplopen.

De KaVo RONDOflex 2013 is niet voor profylaxe bedoeld.
De poederstraal is erg abrasief en kan tot onbedoelde blijvende beschadiging van gezonde vullingen,
kronen en bruggen etc. leiden. Richt de straal niet op amalgaamvullingen, daar het gevaar bestaat dat
er zich deeltjes kunnen loswerken.

RONDOflex 2013
De set bestaat uit:
1 x RONDOflex 2013
1 x canule 120°
1 x sleutel voor verwisselen canule
1 x reinigingsboor
1 x poederreservoir 27 µm
2 x rubbersluiting
2 x doorsteeknaalden
1 x RONDOflex-poeder 27 µm (100 g)
1 x RONDOflex-poeder 50 µm (100 g)
1 x canule 90° klein
1 x canule 120° klein

Belangrijke aanwijzingen
De RONDOflex 2013 is:
- alleen voor tandheelkundige behandelingen bestemd, elk oneigenlijk gebruik is niet

toegestaan en kan tot gevaar leiden, 
- een geneeskundig produkt volgens de geldende nationale wettelijke bepalingen.
Volgens deze bepalingen mag de RONDOflex 2013 alleen voor de beschreven 
toepassing worden gebruikt, met inachtneming van:
- de geldende wettelijke maatregelen ter bescherming van de werknemer,
- de geldende wettelijke maatregelen voor de ongevallenpreventie
- deze gebruiksaanwijzing door een vakkundige gebruiker.
Volgens deze bepalingen is de gebruiker verplicht:
- uitsluitend storingvrije werktuigen te gebruiken,
- op het correcte gebruiksdoel te letten,
- zichzelf, de patiënten en derden tegen gevaar te beschermen,
- contaminatie door het produkt te vermijden.

Technische gegevens
RONDOflex 2013
Aandrijfdruk: 3,2 bar
(de druk van de unit wordt door de RONDOflex
automatisch met 20% verhoogd, b.v. van 2,8 naar
3,2 bar)
Luchtverbruik: 10 - 11 Nl/min.
Past op alle MULTIflex-koppelingen.

Vertrieb/distribution: Hersteller/manufacturer:
KaVo Dental GmbH Kaltenbach & Voigt GmbH  
Bismarckring 39 Bismarckring 39
D-88400 Biberach D-88400 Biberach
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RONDOflex 2013
Materiaalnr. 1.000.4675nl GEBRUIKSAANWIJZINGEN 
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In bedrijfstelling
De RONDOflex is niet bedoeld voor
gebruik in ruimten waarin explosiege-
vaar bestaat.

Er dient te allen tijde voor absoluut droge,
schone en niet-gecontamineerde druklucht te
worden gezorgd.
Schroef de MULTIflex-koppeling op de turbine-
slang en draai deze met de moersleutel 
stevig aan. 

Aangezien voor de RONDOflex geen
licht, geen spraylucht en geen spray-
water nodig is, dienen deze keuze-
functies te worden uitgeschakeld. 

Controle van de verschillende drukken
met een testmanometer

De RONDOflex 2013 werkt met een aandrijf-
druk van 3,2 bar. Breng de testmanometer
tussen de MULTIflex-koppeling en de
RONDOflex 2013 aan.
Drukaflezing bij
Aandrijflucht T.R. = 3,2 bar
Testmanometer voor alle MULTIflex-
koppelingen: materiaalnr. 0.411.8731

Controle van de MULTIflex-koppeling

Van alle O-ringen (2 witte en 3 zwarte) mag
er niet één ontbreken of beschadigd zijn.

Ontbrekende of beschadigde O-ringen
kunnen tot storingen en voortijdige
uitval van de motor leiden.

Verwisselen van de RONDOflex 2013

Aanbrengen
Schuif de RONDOflex 2013 exact op de
MULTIflex-koppeling en druk zover door, tot
de RONDOflex 2013 hoorbaar klikt.

Controleer door een trekkende
beweging aan de RONDOflex 2013,
of deze stevig aan de MULTIflex-
koppeling vastzit.

Losnemen
Houd de MULTIflex-koppeling vast en trek de
RONDOflex 2013 met een licht draaiende
beweging naar voren los.

Vullen van het poederreservoir

Schroef het poederreservoir linksom, tegen
de pijlrichting in, los. Vul het poederreservoir
voor de helft met RONDOflex-poeder (20 g). 
Houd het poederreservoir rechtop, schroef het
rechtsom in pijlrichting weer op zijn plaats en
draai de schroefverbinding stevig vast.

Wordt het poedervat niet gebruikt,
dient dit met het rubberen afsluitdek-
sel te worden afgesloten.
Gebruik uitsluitend het originele KaVo
RONDOflex-poeder.

Canule verwisselen
Aanbrengen
Vóór het opzetten van de canule moet eerst
het reservoir met spraylucht worden schoonge-
blazen. Plaats de canule in het handstuk en
draai de canule met de sleutel rechtsom, tegen
de pijlrichting in, tot aan de aanslag.

De merktekens moeten tegenover
elkaar staan, daar anders de canule
zou kunnen losraken. Trek vóór elke
behandeling aan de canule om te 
controleren of deze stevig vastzit.
Controleer tegelijkertijd of de canules
perfect in orde zijn.

Verwijderen
Draai de canule met de sleutel linksom in pijl-
richting tot aan de aanslag en verwijder de canule.



Reiniging van verstopte canule

Verwijder de canule.
Schuif de doorsteeknaald met een draaiende 
beweging van voren in de canule. Trek vervolgens
de doorsteeknaald uit de canule en blaas de canule
met druklucht door.

Gebruiks- en veiligheidsvoor-
schriften
Om met het instrument steeds in een optimale
stand te kunnen werken, is het voorste gedeelte
draaibaar uitgevoerd.

Om veiligheidsredenen en om het risico
van infecties uit te sluiten, dient uitsluitend
met veiligheidsbril, mond-masker (P 2),
latexhandschoenen, stofdichte kleding en
dito kap (tandarts en patiënt) te worden
gewerkt. Tevens adviseren wij met afzuiging
te werken. De patiënt dient tijdens de
behandeling een cofferdam aangelegd te
krijgen, om het gevaar van poeder in te
ademen alsmede irritaties, schaafwondjes
en embolie te voorkomen. 

De tip in het handstuk moet ca. 1 - 2 mm van het tandoppervlak verwijderd worden
gehouden. De hellingshoek van de tip varieert met de stand van de tanden en het te
reinigen oppervlak. Voor een effectieve behandeling bevelen wij een behandelhoek
van 90°C tussen poederspray en tandas aan. Voorkom het directe contact van de
poederstraal op de rand van de gingiva. De poederstraal niet op het tandvlees richten.
Er kan beschadiging van het tandvlees optreden.
De RONDOflex 2013 mag niet worden gebruikt bij patiënten met een chronische
luchtwegaandoening.

Voor deze behandeling worden spiegels voor eenmalig gebruik aanbevolen.

Bij vakkundige, intraorale aanwending met tegelijk een efficiënte afzuiging
bestaat er geen enkel gevaar voor de gebruiker noch voor de patiënt. Was uw
handen na afloop van de behandeling.

Onderhoudsinstructies
Uitwendige reiniging
De RONDOflex 2013 kan uitwendig met een alcoholoplossing worden gereinigd.
De reiniging van de binnenkant gebeurt met de bijgeleverde reinigingsinstrumenten.

De RONDOflex 2013 mag niet met olie of onderhoudsspray worden behan-
deld. De RONDOflex en het poederreservoir mogen nooit in ultrasone 
reinigers worden gelegd, omdat dit tot storingen kan leiden.

Desinfectie
De RONDOflex 2013 kan uitwendig met chemische desinfectiemiddelen worden
gedesinfecteerd (sproei-, wisdesinfectie).

De RONDOflex 2013 mag nooit in desinfectiebaden worden gelegd, daar
dit storingen van de RONDOflex 2 tot gevolg kan hebben.

Alvorens de canule te steriliseren, dient deze gedesinfecteerd en gereinigd te worden.
Draai hiertoe de canule met de sleutel linksom en verwijder de canule uit de bajonet-
sluiting van de handgreep. Bewaar de canule op een steriele plaats.

Thermodesinfectie
De RONDOflex 2013 kan in de thermodesinfector worden gewassen. 

Sterilisatie
De RONDOflex 2013 kan in de autoclaaf tot 135 °C worden gesteriliseerd.

Het is beslist noodzakelijk vóór elke thermodesinfectie of sterilisatie het
poederreservoir los te schroeven, leeg te maken en gescheiden van het
handstuk te thermodesinfecteren of te steriliseren. De RONDOflex 2013
dient eveneens van poederresten te worden ontdaan, vooral wat de canule,
de buis en de P-sproeier betreft.
Na elke thermodesinfectie en elke sterilisatiecyclus moet de RONDOflex
2013 onmiddellijk uit het apparaat worden genomen, omdat anders gevaar
voor contactcorrosie bestaat. 



Toebehehoren
Leverbaar via uw dental depot

Benaming Materiaalnr.
Canule 90° 1.000.5697
Canule 90° klein 1.001.3253
Canule 120° 1.000.5698
Canule 120° klein 1.001.3254
Ring -Sleutel 1.001.1206
O-ring voor canule 0.200.6019
Poederreservoir 27 µm 1.000.5953
Poederreservoir 50 µm 1.000.4476
Rubbersluiting 1.000.2678
Pakking voor reservoir 0.573.6072
Poeder 27 µm, 1000 g 1.000.5957
Poeder 50 µm, 1000 g 1.000.5956
Reinigingsboor 0.573.0321
Doorsteeknaald 0.573.6052
P-sproeier keramisch blauw 0.573.0412

Verdere gebruiks- en veiligheidsinformatie
Mocht uw RONDOflex 2013 met gemonteerd poederreservoir of het poeder-
reservoir zelf op de grond vallen, dan mag met dit poederreservoir niet 
verdergewerkt worden.
Het poederreservoir dient in de fabriek op druk te worden getest en eventueel
door een nieuw poederreservoir vervangen.

Wanneer de RONDOflex 2013 voor langere tijd niet gebruikt wordt, dient deze
van buiten gereinigd en in een droge ruimte te worden opgeslagen. Ingeval
van storingen en andere onregelmatigheden mag niet worden verdergewerkt.
Om grotere schade te voorkomen gelieve u contact op te nemen met KaVo
Nederland.

Extern gebruik
Natuurlijk kan met de RONDOflex ook buiten de mondholte worden gewerkt, bijvoorbeeld
wanneer restjes kleefstof van kronen moeten worden verwijderd.
Denk er hierbij steeds om dat er rondom de werkplek poederstof ontstaat. Dit kan de
werking van apparaten die in de buurt staan negatief beïnvloeden. Zorg daarom voor
een geschikte afzuiging. Bescherm alle onderdelen (b.v. tray), die met de poederstraal
in aanraking kunnen komen met een doek, omdat beschadiging van de oppervlakte niet
kan worden uitgesloten.

Technische veiligheidscontrole
Reinigings- en desinfectiemiddelen kunnen de kunststof behuizing aantasten; de haar-
scheurtjes resp. beschadigingen die hierdoor ontstaan, zouden een risico voor de 
veiligheid kunnen opleveren.

De RONDOflex 2013 moet daarom elke 2 jaar een technische veiligheids-
controle ondergaan.

Daartoe gelieve u de RONDOflex 2013 aan KaVo Warthausen te sturen.

KaVo Dental GmbH. D-88400 Biberach/Riss
Telefon +49 7351 56-0  Fax +49 7351 56-1488

Internet: www.kavo.com
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