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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Stejně jako u použití jiných elektrických přístrojů tak i u Waterpik Ultra WP 100 je třeba dbát
na vyšší bezpečnost při manipulaci, obzvláště jsou – li v blízkosti děti.
Níže uvedená bezpečnostní doporučení by měla být vždy dodržována.
Přečtěte si prosím celý návod před použitím přístroje.

NEBEZPEČÍ

• NIKDY nepoužívejte přístroj, jestliže máte mokré nebo vlhké ruce.
• NIKDY neumisťujte a neskladujte přístroj na místě, odkud by mohl spadnout do vany nebo umyvadla s vodou.
• NIKDY nepoužívejte přistroj při koupání či sprchování.
• PO UKONČENÍ IRIGACE přívodní kabel vytáhněte ze zásuvky.
• NESAHEJTE na přístroj pokud spadne do vody. Okamžitě vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.

UPOZORNĚNÍ

Pro snížení rizika zásahu elektrickým proudem, požáru, vážnějších zranění a škod dodržujte následující:
• Nepoužívejte přístroj, jestliže má poškozený elektrický kabel, přípojku nebo v případě pádu přistroje
do jakékoliv tekutiny.
• Důkladně proškolte a dohlédněte na děti při užívání přístroje.
• Nestříkejte vodu přímo pod jazyk, do oblasti uší, nosu a dalších citlivých oblastí. Bez přiloženého příslušenství doporučeného společností Waterpik Technologies může tento přístroj způsobit vážná
poškození.
• Používejte tento přístroj pouze tak, jak je uvedeno v manuálu nebo dle doporučení lékaře.
• Používejte pouze trysky, které jsou doporučovány společnosti Waterpik Technologies.
• Udržujte elektrický kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů.
• Plňte nádržku pouze vodou nebo jiným roztokem (ústní vodou apod.) doporučovaným stomatology.
Poměr ústní vody a vody je 1:1.
• Vyvarujte se používáním tekutin obsahující pevné částice, jinak může dojít k ucpání trysky nebo
irigačního systému.
• Nepoužívejte ústní vodu, která obsahuje alkohol.
• Jestliže Vám Váš lékař doporučí užívání antibiotik před plánovaným dentálním zákrokem, měli byste
s ním konzultovat použití přístroje i ostatních dentálních pomůcek.
• Osoby s kardiostimulátory by měly užívání přístroje konzultovat s lékařem.

TENTO NÁVOD SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE!
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Použití ústní sprchy – začínáme
Nádrž:
Vyjměte nádrž ze základny. Naplňte ji vlažnou vodou, do které
můžete přidat ústní vodu nebo
jiné antibakteriální či hojivé roztoky. Umístěte nádrž na základnu
irigátoru a pevně zatlačte směrem
dolů.
Trysky:
Vyberte si svoji barevně odlišenou
trysku a vložte ji do středu otvoru
na konci držátka. Pokud je tryska
správně usazena, barevný kroužek
trysky je pevně nasazen na konci
držátka. Trysku vyjmete z držátka
zmáčknutím tlačítka pro vyjmutí
trysky.

Nastavení tlaku vody:
Při prvním použití přístroje nastavte otočný regulátor
tlaku na podstavci na nejnižší hodnotu. Při dalším
použití postupně zvyšujte tlak vody na hodnotu, která
vám nejlépe vyhovuje nebo dle doporučení zubního
lékaře.

Vložení trysky do úst:
Vložte trysku do úst tak, aby její
ústí směřovalo na zuby. Jemně
stiskněte rty a nakloňte se nad
umyvadlo. Volnou rukou zapněte
tlačítko pro spuštění přístroje. Nastavte požadovanou hodnotu tlaku
otočným regulátorem.

Směr irigační trysky a vodního paprsku lze regulovat otáčením kroužku
na konci držátka. Stisknutím tlačítka
pro “přerušení proudu vody” můžete
krátkodobě přerušit irigaci.

4.

Doporučená technika
1

Veďte vodní paprsek v pravém úhlu podél
dásní. Vodu z úst nechte odtékat volně do
umyvadla. Začněte s očistou molárů (zadních stoliček) a systematicky pokračujte
směrem k předním zubům. Posunujte
trysku okolo linie dásní a krátce se zastavte
u mezizubních prostorů. Pokračujte dokud
nejsou všechny zuby a mezizubní prostory
očištěny.

2

3

Tlačítko pro přerušení proudu vody:
1
Stisknutím tlačítka na držátku můžete proud vody kdykoli dočasně
přerušit.
2

Ukončení irigace:
Po ukončení irigace volnou rukou přístroj vypněte. Stiskněte tlačítko pro vyjmutí
trysky umístěné pod otočným kroužkem a hlavu trysky vytáhněte z násady
irigátoru. Sejměte nádrž a vyprázdněte ji. Odpojte přístroj z el. zásuvky.
3

Speciální trysky:

4

Tryska Pik Pocket
Speciální tryska pro výplach parodontálních chobotů vodou nebo antibakteriálními roztoky. Vložte trysku do úst tak, aby gumová špička směřovala k linii dásní
(45 stupňů k zubu). Jemně špičku zaveďte pod úroveň dásně do chobotu. Stiskněte
rty a nakloňte se nad umyvadlo. Nastavte nejnižší hodnotu tlaku otočným
regulátorem. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Jemně tryskou
vyčistěte dásňový žlábek okolo všech zubů a případné parodontální choboty.
Tryska pro očistu jazyka
Speciální tryska pro očistu jazyka. Vložte trysku na jazyk. Stiskněte rty a nakloňte
se nad umyvadlo. Nastavte nejnižší hodnotu tlaku otočným regulátorem.
Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Jemně trysku posuňte do
středu jazyka přibližně v polovině délky a jemným tlakem táhněte dopředu. Celý
postup několikrát opakujte.

Ortodontická tryska
Speciální tryska pro očištění ortodontických zámečků a těžko dostupných
ploch okolo. Pulsující proud vody společně s kartáčkem na konci trysky
vyčistí okolí drátků, kroužků, spon apod. Přiložte trysku k zámečku. Stiskněte
rty a nakloňte se nad umyvadlo. Nastavte požadovanou hodnotu tlaku
otočným regulátorem. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje.
Jemně tryskou očistěte zámeček a jeho okolí. Tryskou proudí voda, která
odstraní případné zbytky jídla.
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Tryska Plaque Seeker
Unikátní tryska se třemi svazky soft vláken z nylonu napomáhá odstranit plak
z dásňového žlábku a mezizubí. Vložte trysku do úst a přiložte ji v úhlu 90
stupňů k zubu tak, aby se vlákna jemně dotýkala zubů. Nastavte požadovanou
hodnotu tlaku otočným regulátorem. Volnou rukou zapněte tlačítko pro
spuštění přístroje. Posunujte trysku okolo linie dásní a krátce se zastavte
u mezizubních prostor.
Tryska Zubní kartáček
Speciální tryska ve tvaru zubního kartáčku s vodním paprskem v jednom.
Tryska současně čistí a oplachuje povrch zubu. Vložte trysku do úst, hlavicí
kartáčku na zub u okraje dásní. Trysku můžete používat bez i se zubní pastou.
Nastavte požadovanou hodnotu tlaku otočným regulátorem. Volnou rukou
zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Jemně tryskou vyčistěte postupně
všechny zuby s mírným tlakem jako s manuálním kartáčkem.
Antibakteriální roztoky
Účinek irigace se zvýší, budete-li používat přístroj Waterpik® spolu s ústní vodou nebo jiným vhodným antibakteriálním roztokem doporučeným zubním lékařem. Některé antibakteriální roztoky mohou zkrátit životnost
Vašeho přístroje! Pokud používáte roztoky, vypláchněte nádrž po každém použití. Naplňte ji zčásti teplou
vodou z vodovodu a trysku namiřte do umyvadla. Zapněte přístroj a nechte protékat vodu tryskou tak dlouho,
až se nádrž zcela vyprázdní. Takto odstraníte všechny zbytky roztoku a prodloužíte životnost přístroje.

Údržba přístroje
• Pokud používáte roztoky, nádrž vypláchněte po každém použití. Naplňte ji zčásti teplou vodou
z vodovodu a násadu s tryskou namiřte do umyvadla. Zapněte přístroj a nechte protékat vodu tryskou tak dlouho až se nádrž zcela vyprázdní. Takto odstraníte všechny zbytky roztoku a prodloužíte
životnost přístroje. Sundejte trysku z násady a uložte ji do úložného prostoru.
• V případě potřeby očistěte přístroj měkkým hadříkem a jemným neabrazivním čisticím prostředkem.
Přístroj nenamáčejte.

• Před čištěním odpojte přístroj ze sítě.
• V případě, že by přístroj byl vystaven teplotám pod bodem mrazu, vyprázdněte obsah nádrže a mějte
přístroj zapnutý tak dlouho, dokud se voda nedostane z celého systému.
Pravidelně přístroj odvápňujte pomocí přípravku Redesept. Tento přípravek zbaví přístroj vodního
kamene a zároveň jej dezinfikuje. Více o přípravku a jeho použití na str. 22.

Servis
Opravu elektrické části irigátoru Waterpik® včetně napájecího kabelu je oprávněn provádět pouze autorizovaný servis.
Nepokoušejte se sami o opravu. V případě poruchy přístroje se obraťte na autorizovaný
servis, kde vám výrobek opraví nebo vymění.

Likvidace
Přístroj nevyhazujte do koše s běžným odpadem, ale odevzdejte jej ve sběrně
recyklovatelného odpadu. Pomáháte tak chránit životní prostředí.
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Poruchy a jejich řešení
PROBLÉM

PŘÍČINA

ŘEŠENÍ

Trysky:
Voda vytéká mezi
tryskou a kroužkem
násady

Tryska není správně nasazena

Sejměte trysku a znovu ji nasaďte

Tělo ústní sprchy:
Z hadičky vedoucí
k násadě teče voda

Poškozená hadička

Musí být vyměněna autorizovaným
servisem

Nádrž teče

Chybí zátka nebo je
zátka obráceně nasazená

Vyměňte zátku nádoby
Obraťte zátku

Nedostatečný tlak

Nádrž není správně usazena

1) Vyjměte a znovu nasaďte nádržku
2) Naplňte nádržku tekutinou
3) Naplňte nádržku horkou vodou
z vodovodu a přidejte do ní
Redesept. Přístoj nechte zapnutý,
dokud se nádrž nevyprázdní. Poté
vypláchněte nádrž pouze čistou
vodou.
4) Nastavte vyšší tlak prostřednictvím
otočného regulátoru.

Není slyšet motor

Motor neběží

Ujistěte se, že elektrická zásuvka je
funkční, zkontrolujte ji pomocí jiného
přístroje. Přepněte vypínač do polohy
ON s vetší razancí.

Záruční doba
Záruční list platí pouze pro přímého kupujícího tohoto výrobku.
Záruka se nevztahuje na trysky ústní sprchy atd.
Záruka platí dva roky od data prodeje. Jestliže se během doby platnosti záruční lhůty poškodí funkce
držátka (vyjma zjevného poškození špatným zacházením nebo použitím nepředepsaného zdroje napětí
či transformátoru), firma Waterpik si vymiňuje právo výrobek posoudit a dle svého uvážení opravit nebo
vyměnit vadné části výrobku. Zkontrolujte si proto, zda Vám prodejce doplnil razítko a datum prodeje na
zadní stranu tohoto návodu. Uložte si účtenku jako doklad o koupi. Tato záruka zahrnuje všechny ostatní, ať již písemné nebo vyřčené, včetně všech na trhu běžných či svému účelu přizpůsobených záruk.
Pokud máte jakýkoli dotaz, pište na e-mailovou adresu: info@profimed.cz, www.profimed.cz.
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