
ALGERBRUSH II käyttöohjeet    
 

Lue tämä ennen ALGERBRUSH II :n käyttöä  

 ALGERBRUSH II poran terä pitää olla steriloitu ennen 
käyttöä ja myös sen jälkeen.  

 Istukka ja poran terä ALGERBRUSH II:ssa pidetään 
yhdessä kitkan avulla ja toimituksen aikana osat voivat olla 
irrallaan. Ennen käyttöä tarkista seuraavat: 

1. Poran terä ( burr ) istuu tiukasti istukassa. 
2. Istukka ( chuck ) on tiukasti kiinni moottorin 

akselissa.  

Mikäli jompikumpi osista on löysällä, seurauksena voi olla 
potilaalle onnettomuus, mikäli kokoonpano irtoaa käytön aikana. 
Katso kohtaa "Istukan ja poran huolto" 

 
 ALGERBRUSH II:n toiminto  

 Käynnistä ALGERBRUSH II kääntämällä pohjaosaa (end 
nut) "ON" asentoon eli oikealle.  

 Pysäytä ALGERBRUSH II kääntämällä pohjaosaa (end nut) 
asentoon "OFF" eli vasemmalle. 

Huom: Varmistaaksesi, että ALGERBRUSH II on asennossa 
"OFF", tarkista, että istukka ja poran terä ovat lakanneet 
pyörimästä.   
 
Asennus / Pariston vaihto: 
Huom: Vaihtaessasi paristoa ole varovainen, ettet käytä liikaa 
voimaa paristokanteen, koska tämä voi rikkoutua siinä kohdassa, 
missä se koskettaa moottoria.  

 Poista istukka ja poran terä 
 Poista pohjaosa 
 Liu´uta moottori ja paristokotelo ulos kotelosta 
 Paristo pitää asentaa "- puoli" ensin (lähimpänä moottoria; 

katso ALGERBRUSH II kuvaa yllä) 
(Mikäli paristo asennetaan "+ puoli" ensin, ALGERBRUSH 
II ei toimi kunnolla) 

 Laita uusi paristo moottorin ja paristoklipin väliin ("- puoli" 
lähimmäksi moottoria) 

 Asenna mooottori ja paristo uudelleen koteloon.  
 Varmista moottorin istuminen kunnolla tarkastamalla 

seuraavat asiat: 
1. Moottorin akseli on keskellä kotelossa olevaa reikää. 
2. Moottorin akselin kärki on kotelon pään kohdalla 

 Kiristä pohjaosa 
 Huom: mikäli moottori alkaa pyöriä, katso ohjeet moottorin 

pysäyttämiseksi yllä olevasta " ALGERBRUSH II:n 
toiminto"- kohdasta. 

 



 
 
Istukan ja poran terän asennus: 
Huom: Moottorin tulee pyöriä istukan ja poran terän 
asennuksessa, jotta varmistetaan moottorin oikea istuvuus 

 Varmista, että moottori pyörii ja ALGERBRUSH II on 
asennossa "ON" 

1. Työnnä istukkaa ja poran terää kevyesti moottorin 
suuntaan 

2. Istukan pohjan tulisi olla lähellä runkoa, mutta ei 
koskettaa sitä.  

3. Käännä ALGERBRUSH II asentoon "OFF" ennen 
kuin käytät laitetta 

 Poistaaksesi, 
1. Ota istukan rungosta kiinni sormilla ja vedä se pois 

moottorin akselista –tai-  
2. Ota istukka kevyesti irti moottorin akselista sopivalla 

työvälineellä 
3. Käännä ALGERBRUSH II asentoon "OFF" kunnes 

käytät laitetta 
 Poran terän vaihto, 

1. Poista istukka ja poran terä moottorin akselista  
2. Samalla, kun otat kiinni istukasta sormillasi, ota 

poran terästä myös kiinni esim siihen soveltuvilla 
pihdeillä ja vedä erilleen 

3. Asettaaksesi uuden (steriloidun) poran terän, käytä 
siihen soveltuvaa työkalua 

 
Istukan ja poran terän huolto: 
Istukka ja poran terä paketti pysyvät yhdessä kitkan avulla; mikäli 
ne löystyvät tai eivät istu tiukasti, tee seuraavaa kiristääksesi ne.  

 Mikäli istukan pohja tulee löysäksi moottorin akselissa, 
purista istukan runkoa kevyesti pienillä pinseteillä kuvan Fig 
I mukaisesti (Huom: istukan rungossa oleva rako tulisi olla 
suoraan poispäin sinusta ) 

 Mikäli poran terä löystyy istukasta, purista istukan 
pidempää osaa kevyesti pinseteillä kuvan Fig II mukaisesti 
(Huom: rako istukan pidemmässä osassa tulisi olla suoraan 
poispäin sinusta) 

 
 
 ALGERBRUSH II:n sterilointi 



 ALGERBRUSH II:n sterilointi 
ÄLÄ AUTOKLAAVAA KOKO LAITETTA SE MENEE PILALLE! 

 Irroita istukka ja poran terä ALGERBRUSH II:sta  
 Poran terän ulosvetäminen pelkästään on tietysti ok, mutta 

terät ovat pieniä ja hankalia käsitellä; siksi on kätevämpää 
olla useampia istukka/terä pakettejä käsillä.  

 Steriloi istukka ja terä kuiva-lämpokaapissa 170 C/tunti tai 
autoklaavissa 

 Mikäli autoklaavataan, terä tulee puhdistaa ja kuivata ensin 
tai se ruostuu ( ja aiheuttaa juuri sen, jota yrität poistaa) 

 Runko voidaa puhdistaa pyyhkimällä alkoholilla 
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