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SVEIKINIMAS

Sveikinimai! Pasirinkdami Waterpik® Ultra Dental Water Jet dabar Jūs einate teisinga
linkme, kad palaikytumėte sveikesnes dantenas ir sveikesnę šypseną!
Su klinikiškai išbandytu vandens spaudimo ir pulsavimo deriniu,Waterpik® Ultra
Dental Water Jet pašalina giliai tarp dantų ir už dantenų esančias žalingas bakterijas kurių vien tik dantų šepetėliu nepasieksite.
Esame įsitikine, kad nesigailėsite ir būsite patenkinti įsigiję naująjį Waterpik® Ultra
Dental Water Jet. Dėkojame, kad renkatės Waterpik® Ultra Dental Water Jet.
Tradicinė Burnos Priežiūra

Įprastas dantų valymas negali lengvai pasiekti paslėptų
maisto likučių ir žalingų bakterijų.

Dantų siūlas apribojo prieigą žemiau

dantenų linijos.

Burnos Priežiūra Su Waterpik®
Ultra Dental Water Jet

Waterpik® Ultra Dental Water Jet pašalina giliai tarp
dantų esančius maisto likučius ir žalingas bakterijas.
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SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS
Naudodamiesi elektros prietaisais,ypač tuomet,kai dalyvauja vaikai, visada turėtumėte laikytis
sekančių pagrindinių atsargumo priemonių.
PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYKITE VISĄ INSTRUKCIJĄ.

PAVOJUS:
Nelaimingų atsitikimų skaičiui naudojant elektros srovę sumažinimui:
 Panaudojus prietaisą, visada jį išjunkite.
 Nelieskite prietaiso jungties šlapiomis rankomis.
 Nestatykite ir nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali nukristi į vonią, dušo kabiną ar praustuvą.
 Nesinaudokite prietaisu maudydamiesi.
 Neįmerkite į vandenį ar kitą skystį.
 Nebandykite ištraukti prietaiso, kuris įkrito į bet kurios rūšies skystį. Ištraukite kištuką iš
tinklo nedelsiant.
 Tikrinkite maitinimo šaltinio laidą dėl galimų sutrikimų prieš pirmą prietaiso naudojimą ir
per visą jo tarnavimo laiką.
ĮSPĖJIMAS:
Sumažinti nudegimų, elektros šoko, gaisrų, rimto sužalojimo ar pakenkimo audiniui pavojų:
 Nenaudokite šio produkto, jei jo laidas ar jungtis yra sugadinti, jei jis tinkamai neveikia, jei
jis buvo numestas ar sugadintas, ar įmerktas į kokį nors skystį. Grąžinkite produktą į įgaliotą
paslaugų centrą ar Water Pik, Inc.
 Atidžiai mokykite ir prižiūrėkite vaikus ir asmenis su tam tikrais poreikiais, norinčius
deramai naudotis šiuo prietaisu.
 Nekreipkite vandens po liežuviu, į ausį, nosį ar kitas jautrias vietas. Šis prietaisas gali išgauti
tokį spaudimą, kuris gali padaryti rimtą žalą šiose kūno vietose. Žr. “naudojimo
instrukcijos” taisyklingam naudojimui.
 Naudokite šį prietaisą tiktai taip kaip nustatyta šiose instrukcijose ar kaip rekomendavo jūsų
dantų srities specialistas.
 Šis produktas yra suprojektuotas taip, kad būtų naudojamas po 5 minutes vieno naudojimo
metu. Jei prietaisą naudoja daugiau nei vienas asmuo, leiskite prietaisui pailsėti maždaug 5
minutes po kiekvieno naudojimo.
 Tiktai naudokite priedus, kuriuos sudaro standartiniai antgaliai,Pik Pocket® antgaliai,
liežuvio valiklis ir ortodontiniai antgaliai, kuriuos rekomenduoja Water Pik,Inc.
 Nenuimkite Pik Pocket® lankstaus antgalio nuo švaraus stiebelio. Jei jie dėl kokios nors
priežasties atsiskiria, išmeskite abu, ir antgalį, ir stiebelį ir pakeiskite nauju Pik Pocket®
antgaliu.
 Vandens rezervuarą pripildykite tik vandeniu ar kitu rekomenduotu tirpalu.

SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS








Elektros laidą laikykite kuo toliau nuo kaistančių paviršių.
Nesinaudokite prietaisu ten, kur yra naudojami deguonies ar aerozolio purkštuvai.
Prietaisas skirtas tik naudojimui namų sąlygomis. Nenaudokite jo išėję iš namų,lauke.
Nesinaudokite prietaisu, jei tuo metu segite bet kokius burnos papuošalus. Visada nusiimkite
juos prieš naudojimą.
Nesinaudokite prietaisu ir tuomet,jei ant liežuvio turite atvirų žaizdų.
Jei jūsų gydytojas ar kardiologas patarė jums gerti antibiotinius vaistus prieš kiekvieną dantų
procedūrą, tuomet prieš pradėdami naudotis šiuo burnos irigatoriumi ar bet kokiu kitu prietaisu
ar įrankiu burnos higienai palaikyti,jūs turite pasikonsultuoti su savo odontologu.

LAIKYKITĖS ŠIŲ NURODYMŲ

PRIETAISO APRAŠYMAS

Prietaisą sudaro:










Rezervuro dangtis/ vieta antgaliams laikyti
Antgalis
Rezervuaras
Antgalio išėmimo mygtukas
Rankena
Sustabdymo mygtukas
Slėgio valdymo rankenėlė
Įjungimo/Išjungimo mygtukas
Pagrindas

PRIETAISO APRAŠYMAS

Standartinis antgalis; Liežuvio valiklis; Antgalis Pik Pocket® ; Ortodontinis antgalis; Dantų šepetėlio antgalis

PASIRUOŠIMAS

Įjunkite laido kištuką į elektros lizdą. Jei el. lizdas yra valdomas sieniniu jungikliu,įsitikinkite,kad
jis yra įjungtas.
Rezervuaro paruošimas

Atskirkite rezervuarą ir dangtį nuo pagrindo. Užpildykite rezervuarą
drungnu vandeniu. Uždėkite rezervuarą virš pagrindo ir stipriai
įspauskite.

Antgalių keitimas

Įstatykite antgalį į burnos irigatoriaus rankenos viršutinę dalį. Jei taisyklingai užfiksuosite
antgalį,spalvotas žiedas gražiai susijungs su rankenos galu. Norėdami nuimti antgalį nuo
rankenos,paspauskite antgalio nuėmimui skirtą mygtuką ir ištraukite antgalį.
PASIRUOŠIMAS

Slėgio reguliavimas

Pirmą kartą naudojant prietaisą,iš pradžių pasukite slėgio reguliavimo
rankenėlę į žemiausią padalą (slėgio padala Nr1.).Palaipsniui
didinkite slėgį iki jums reikiamos padalos – ar iki tos padalos, kurią
jums paskyrė jūsų odontologas.

Padėtis burnoje

Pasilenkite žemai virš praustuvo ir įdėkite antgalį į burną.
Nukreipkite antgalį dantų kryptimi.

Su laisva ranka įjunkite irigatorių. Nustatykite jums reikiamą
slėgio padalą.

Nukreipkite srovę pasukdami rutulio formos rankenėlę, esančią rankenos viršūnėje.

PASIRUOŠIMAS

Rekomenduojama technika

Nukreipkite srovę 90 laipsnių kampu dantenų kryptimi. Truputį priverkite
lūpas, kad išvengtumėte vandens purslų, bet leiskite vandeniui tekėti
laisvai nuo burnos į praustuvą. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
pradėkite krūminių dantų srityje (ties galiniais dantimis) ir tęskite artėdami
prie priekinių dantų. Leiskite irigatoriaus antgaliui slysti ties dantenų linija,
trumpam pristabykite ties tarpdančiais.Tęskite tol, kol visos sritys aplink
dantis ir tarp jų bus švarios.

Sustabdymo valdymas

Jūs galite laikinai sustabdyti srovę bet kuriuo metu paspaudę sustabdymo mygtuką,esantį ant rankenos.

Pabaiga

Išjunkite prietaisą. Išpilkite visą likusį vandenį iš rezervuaro. Išjunkite prietaisą iš elektros lizdo.

PASIRUOŠIMAS

Patarimai
Pik Pocket® antgalis
Pik Pocket® antgalis tiekia vandenį ar antibakterinius skysčius giliai į tarpdančius.
Kad panaudotumėte Pik Pocket® antgalį, pasilenkite žemai virš praustuvo ir
laikykite minkštą antgalį ties dantimi 45 laipsnių kampu ir švelniai padėkite antgalį
po dantenomis, į tarpdančius. Įjunkite prietaisą į žemiausią slėgio lygį ir švelniai
valykite ties dantenomis,įterpdami antgalį tarp dantų. Tęskite vesdami antgalį ties
dantenų linija tol, kol ištuštėš rezervuaras.

Liežuvio Valiklis

Padėkite liežuvio valiklį ant liežuvio ir pradėkite dantų valymą – naudokite
žemiausią slėgio lygį, padidinkite kaip jums patogu. Švelniai padėkite liežuvio
valiklį ties liežuvio viduriu ar jo vidurio linija apytiksliai per pusę liežuvio į galą ir
lengvu slėgiu judėkite pirmyn.

Dantų šepetėlio antgalis

Įsidėkite dantų šepetėlio antgalį burnoje su šepetėlio galvute ant danties ties dantenų
linija. Dantų šepetėlio antgalis gali būti naudojamas tiek su dantų pasta,tiek be jos. Įjunkite burnos irigatorių
taip, kad vandens srovės tekėtų per antgalį. Naudodami silpną slėgį (šeriai neturi palinkti)sukite šepetėlį
pirmyn ir atgal su labai trumpais smūgiais – panašiai kaip darytumėte su rankiniu dantų šepetėliu. Kartokite
tą patį su gretimais dantimis. Vanduo tekės per šepetėlį, kad padėtų tuo pačiu ir valyti ir skalauti danties
paviršių.

PASIRUOŠIMAS

Ortodontinis antgalis

Pradėkite ties paskutiniu krūminiu dantimi. Nukreipkite antgalį 90 laipsniu
kampu į dantį palei dantenas. Leiskite irigatoriaus antgaliui slysti ties dantenų
linija, švelniam pavalymui trumpam pristabykite ties tarpdančiais ir aplink
ortodontinius breketus.Tęskite tol, kol visi dantys bus švarūs.

Skalavimo skysčio naudojimas ir kitos priemonės

Jūsų Waterpik® burnos irigatorius gali būti naudojamas kartu su skalavimo skysčiu ir kitom antibakterinėm
priemonėm. Paprašykite, kad jūsų odontologas rekomenduotų tinkamiausią jums priemonę. Dėmesio: kai
kurių antibakterinių priemonių naudojimas gali pakenkti jūsų Waterpik® burnos irigatoriui. Jei jums kilo
klausimų dėl tam tikrų priemonių naudojimo su jūsų burnos irigatoriumi, susisiekite su Water Pik, Inc
klientų aptarnavimu. Po bet kokios antibakterinės priemonės panaudojimo rezervuare, skirkite šiek tiek laiko
rezervuaro išskalavimui.Iki pusės užpildykite rezervuarą šiltu vandeniu. Nukreipkite irigatorių į savo
praustuvą. Įjunkite prietaisą ir leiskite jam tekėti kol rezervuaras ištuštėš. Tai padės apsaugoti antgalį nuo
užteršimų ir pažeidimų, todėl jūsų prietaisas tarnaus ilgiau.

Norėdami pasiekti optimalių rezultatų,rekomenduojame keisti ortodontinius antgalius po 6 mėnesių
naudojimo.

BURNOS IRIGATORIAUS PRIEŽIŪRA

Prireikus, valykite prietaisą naudodami minkštą audeklą ir švelnų valiklį.
Prieš valydami, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Prieš irigatoriaus demonstravimą šaltensėse sąlygose,nuimkite rezervuarą ir išpilkite visą skystį.
GEDIMŲ TAISYMO VADOVAS
PROBLEMA

PRIEŽASTIS

TAISYMAS

Standartiniai antgaliai
Ir liežuvio valiklis
Pratekėjimas tarp antgalio ir
žiedo formos rankenėlės
rankenos viršuje.

Nepilnai įstatytas antgalis

Išimkite antgalį ir įdėkite iš naujo

Pik Pocket® antgalis
Plyšys minkštajame antgalyje

Antgalis yra nusidėvėjęs

Pakeiskite jį nauju antgaliu

Burnos irigatoriaus korpusas
Vandens pratekėjimas rankenoje

Žarnelės defektas

Tai gali sutaisyti prietaiso
tiekėjai ar Water Pik, Inc.

Pratekėjimas rezervuare

Trūkstamas rezervuaro vožtuvas

Pakeiskite rezervuaro vožtuvą
(skambinkite Water Pik, Inc. ar
prietaiso tiekėjams). Apverskite
vožtuvą teisinga puse.

ar rezervuaro vožtuvas yra
aukštyn kojomis.
Netinkamas slėgis

Neteisingai įstatytas rezervuaras

Neįsijungia prietaisas

Neveikia variklis

Perstatykite rezervuarą,
stipriai jį įspauskite
Įsitikinkite,kad elektros lizdas
yra veikiantis;patikrinkite kito
prietaiso pagalba(patikrinkite
perkrovos mygtuką ir/ar sieninį
jungiklį).

