
PASKIRTIS

Burnos ertmės irigatorius AQUAJET LD-A8 su priedais (toliau tekste - irigatorius, 
prietaisas, produktas) skirtas periodonto ligų, gingivito, parodontito terapijai ir pro-
filaktikai, burnos ertmės gleivinės medikamentiniam drėkinimui ir masažui, taip pat 
dantų aparatų (tame tarpe, vainikėlių, implantų, dantų protezų, sąkandžio korekci-
jos aparatų) ir tarpdančių priežiūrai.

Naudojant prietaisą galingas pulsuojantis vandens ar specialaus tirpalo srautas pa-
siekia visas burnos ertmės sritis. Masažuoja dantenas ir visą burnos ertmę, gerina 
kraujotaką ir apsaugo nuo dantenų kraujavimo.

Prietaiso pagalba užtikrinama maksimali dantų protezų ir vainikėlių priežiūra, aps-
auga nuo ligas sukeliančios mikrofloros ir uždegimo dantų protezų ir vainikėlių kon-
takto su burnos ertmės gleivine vietose, ko neįmanoma pasiekti naudojant įprastas 
priemones.

Apsaugo nuo dantų akmenų susidarymo, gingivito ir daugelio kitų periodonto ligų.

NAUDOJIMO INDIKACIJOS

Burnos gleivinė yra sudėtingas žmogaus organizmo organas, kuris atlieka daug 
gyvybiškai svarbių funkcijų. Burnos ertmės kraujo cirkuliacijos pažeidimas, atsiran-
dantis dėl įvairių odontologinių korekcijų, nepakankamos burnos priežiūros, įvairių 
ligų, smarkiai pablogina žmogaus gyvenimo kokybę. Reguliarus masažuojantis pul-
suojančios vandens srovės poveikis burnos ertmės minkštiesiems audiniams atku-
ria normalią kraujotaką ir prisideda prie ligų prevencijos ir gydymo. Sveika burnos 
ertmės kraujotaka užtikrina natūralias burnos gleivinės apsaugines savybes, kad 
būtų atkurtos apsauginės, sekrecijos, jutimo, termoreguliacinės ir imuninės funkci-
jos. 

Kai kalbama apie dantų priežiūrą, dauguma žmonių linkę sutelkti dėmesį į dantų 
baltumą ir neskiria dėmesio sveikai dantenų būklei. Tačiau, jei Jūs nemasažuosite ir 
nevalysite tarpdančių ir dantenų vagelių (srities tarp danties kaklelio ir dantenos), 
pamažu susidarys dantų akmenys, kaip pasekmė - dantenų uždegimas ir nuolatinis 
nemalonus burnos kvapas. Vystantis uždegiminiam procesui dantenų audinys pa-
mažu atsiskiria nuo danties, bakterijos prasiskverbia giliai iki pat žandikaulio, užde-
gimas pažeidžia dantenų struktūrą. Dėl kaulinio audinio išnykimo dantenos taip pat 
išnyksta, dantys atrodo pailgėję ir šypsena atrodo jau ne taip estetiškai. Dantenų ir 
žandikaulio kaulų, kaip dantų atramos, silpnėjimas sukelia dantų praradimą.

Tarpdančiai – tai bakterijų kaupimosi ir dauginimosi vieta. Bakterijos gyvena min-
kštuose apnašuose, dėl jų gyvybinės veiklos susidaro rūgštis, kuri pažeidžia danties 
emalį ir sukelia dantenų gleivinės uždegimą.

Vainikėlius ir dantų protezus yra sunku tinkamai išvalyti, todėl patogeninės bakte-
rijos kaupiasi tarp vainikėlio kraštų ir dantenų vagelių. Tai sukelia dantų akmenų 
susidarymą ir burnos ertmės gleivinės uždegimą.

Naudojant irigatorių vaikams sumažėja odontologinių ligų rizika, lengviau prižiūrėti 
burnos ertmę, o vaikams, kuriems dantys tiesinami breketu pagalba, burnos ertmės 
higienos laikas sumažėja kelis kartus. Vaikams dažnai trūksta kantrybės ir atkaklumo 
kruopščiai išvalyti dantis, o irigatorius leidžia geriausiai atlikti burnos ertmės higieną. 
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PAGRINDINĖS DALYS

LTU Burnos ertmės irigatorius AQUAJET LD-A8
Naudojimo instrukcija

LD-A8 Kontraindikacijos:

•	 Prieš	pradedant	iriguoti	burnos	ertmę,	gydytojas	turi	apžiūrėti	pacientus,	 
 kuriems dantų gydymo metu anksčiau reikėjo premedikacijos antibiotikais  
 (bakteremijos)

•	 Kontraindikuotinas	pacientams,	kuriems	yra	periodonto	abscesai	ir	opiniai	 
 procesai burnos ertmėje.

KAIP VAIKAI GALI NAUDOTI AQUAJET LD-A8

DĖMESIO! Burnos ertmės irigatorius AQUAJET LD-A8 yra elektrinis prietai-
sas! Vaikas gali naudoti prietaisą tik prižiūrint suaugusiam, kuris išsamiai 
susipažino su šia Naudojimo instrukcija.

Naudojant burnos ertmės irigatorių AQUAJET LD-A8 vaikams sumažėja odontologinių 
ligų rizika, lengviau prižiūrėti burnos ertmę, o vaikams, kuriems dantys tiesinami 
breketu pagalba, burnos ertmės higienos laikas sumažėja kelis kartus. Taip pat vai-
kams dažnai trūksta kantrybės ir atkaklumo kruopščiai išvalyti dantis, o irigatorius 
leidžia geriausiai atlikti burnos ertmės higieną.

Vaikai gali naudoti burnos ertmės irigatorių nuo tada, kai savarankiškai pradeda 
valyti dantis dantų šepetėliu.

Nors tinkamai naudojant burnos ertmės irigatorių burnos ertmės pažeisti 
neįmanoma, prieš pirmą kartą naudojant irigatorių būtina pasikonsultuoti su vaikų 
odontologu.

ATSARGUMO PRIEMONĖS
 
Naudodami elektros prietaisus, ypač, jei šalia yra vaikų, visada laikykitės žemiau 
nurodytų bendrų saugos priemonių.

•	 Po	naudojimo	visada	išjunkite	prietaisą.
•	 Jei	ilgai	nenaudojate	prietaiso,	atjunkite	jį	nuo	elektros	tinklo,	ištraukite		 	
 elektros laido kištuką iš lizdo.
•	 Nelieskite	elektros	maitinimo	laido	kištuko	drėgnomis	rankomis.
•	 Nemirkykite	prietaiso	vandenyje,	nedėkite	į	vandens	nuotėkio	vietas	ar	į	dušo		
 kabiną.
•	 Nenaudokite	maudymosi	metu.
•	 Nelieskite	prietaiso,	jei	jis	nukrito	į	vandenį.	Nedelsiant	išjunkite	jį	iš	elektros		
 tinklo.
•	 Prieš	naudojimą	įsitikinkite,	kad	elektros	maitinimo	laidas	nėra	pažeistas. 
 Draudžiama naudoti prietaisą, jei elektros maitinimo laidas yra pažeistas.
•	 Elektros	maitinimo	laidas	neturi	liestis	su	karštais	arba	šildomais	paviršiais.
•	 Jei	prietaisas	neveikia,	nebandykite	remontuoti	jo	patys.	Kreipkitės	į	 
 specializuotą servisą.
•	 Nepalikite	įjungto	prietaiso	be	priežiūros.
•	 Naudokite	tik	šiam	prietaisus	skirtus	priedus,	nurodytus	šioje	naudojimo		 	
 instrukcijoje. Nenaudokite gamintojo nerekomenduojamų priedų.
•	 Nekiškite	į	prietaiso	angas	pašalinių	daiktų.	
•	 Nenaudokite	prietaiso	patalpose,	kur	purškiami	aerozoliai.



•	 Prietaisas	nėra	skirtas	naudoti	lauke.
•	 Būtina	 atidžiai	 prižiūrėti,	 jei	 prietaisą	 naudoja	 vaikai,	 arba	 jis	 naudojamas 
 vaikams ar šalia jų.
•	 Nekeiskite	šio	prietaiso	konstrukcijos	be	gamintojo	leidimo.
•	 Bet	kokius	prietaiso	remonto	darbus	turi	atlikti	tik	įgaliotas	techninės	priežiūros 
 centras arba platintojas. 
•	 Nekeiskite	prietaiso	viduje	esančių	detalių,	kol	techninės	priežiūros	neatliks		
 įgaliotasis atstovas ar gamintojas.
•	 Saugiklis	 yra	 prietaiso	 viduje;	 jei	 jis	 sugedo,	 pakeiskite	 jį	 įgaliotame	 serviso 
 centre.
•	 Maitinimo	laidą	gali	pakeisti	tik	profesionalus	techninės	priežiūros	personalas		
 arba gamintojas.

NAUDOJIMO TVARKA
 
Kaip užpildyti indą.
Naudodami alkoholio turinčius skysčius, suspensijos tipo skysčius, alieji-
nius skysčius, taip pat kitus, irigatoriaus naudojimui neskirtus skysčius Jūs 
galite sugadinti irigatorių!

Atidarykite dangtį ir išimkite vandens indą. Įpilkite į jį šilto vandens arba specialaus 
tirpalo.

Pirmą kartą naudodami įpilkite į indą šilto vandens, paspauskite įjungimo / 
išjungimo mygtuką, nustatykite vandens srovės slėgio reguliatorių ties „0“ 
padėtimi ir pastumkite vandens tiekimo jungiklį aukštyn. Po to keletą kartų 
sklandžiai perjunkite reguliatorių ties padėtimi „4“ ir atgal, kad vanduo 
užpildytų visas vidines ertmes. Aparatas bus paruoštas naudoti pirmą kartą, 
kai inde bus sunaudotas visas vanduo.

Įsitikinkite, kad skysčio temperatūra inde neviršija 40°C. Nepilkite karštų tirpalų ar 
vandens į indą, nes burnos gleivinė yra labai jautri ir karštas tirpalas galite ją paže-
isti. Įstatykite indą į vietą (1 pav.).

KAIP PAJUNGTI ELEKTROS MAITINIMĄ
 
Maitinimo laidas sudedamas į specialų skyrių galinėje prietaiso sienelėje (2 pav.). 
Nustumkite galinį dangtį žemyn ir ištraukite maitinimo laidą. 

Uždėkite galinį dangtį į pradinę padėtį, naudodami specialią angą, skirtą elektros 
maitinimo laidui nutiesti. Įjunkite elektros maitinimo laidą į elektros maitinimo 
lizdą.

PRITVIRTINKITE/NUIMKITE ANTGALIUS PRIE IRIGATORIAUS RANKENĖLĖS
 
Prietaiso komplekte yra 4 kieti ir 1 minkštas individualūs antgaliai su skirtingų 
spalvų apvadais. Pasirinkite kiekvienam šeimos nariui individualų konkrečios spalvos 
antgalį. Naudokite tik asmeninį pasirinktos spalvos antgalį. Taip Jūs visada laikysitės 
asmeninės higienos reikalavimų.

Įdėkite antgalį į irigatoriaus rankenėlę iki spragtelėjimo, kad antgalio kryptis sutaptų 
su grioveliu irigatoriaus rankenėlėje (3a pav.). Prietaisas paruoštas naudoti. 

Norėdami nuimti antgalį, paspauskite antgalio nuėmimo mygtuką ir patraukite už 
antgalio įraižų srityje (3b pav.).

Rekomendacijos, kaip saugiai nuimti antgalį:

1. Jei antgalį sunku nuimti nuo irigatoriaus rankenėlės arba jis slysta rankoje dėl  
 vandens, naudokite sausą audinį. Įvyniokite antgalį į minkštą sausą audinį ir  
 pabandykite nuimti iš naujo.

2. Nuimdami antgalį nuo irigatoriaus rankenėlės, traukite jo NESUKDAMI apie ašį.  
 Sukdami antgalį galite jį sugadinti.

Papildomus antgalius galite įsigyti atskirai. Šiam prietaisui pirkite tik 
AQUAJET LD-SA01, LD-SA02 antgalius ir antgalius LD-SA05 irigatoriui 
AQUAJET LD-A8.

KAIP ĮJUNGTI PRIETAISĄ
 
Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (4 pav.).

SROVĖS SLĖGIO REGULIAVIMAS
 
Vandens srovės slėgį galima nepertraukiamai ir sklandžiai reguliuoti sukant 
reguliatorių priekiniame prietaiso skydelyje (5 pav.). Iš pradžių rekomenduo-
jama nustatyti žemiausią srautą (1 srauto reguliavimo padėtis), ypač jei Jūsų 
dantenos gali kraujuoti arba jei irigatoriumi naudojasi vaikas. Pasirinkite Jums 
patogiausią srovės slėgį palaipsniui didindami srovę. Pasitarkite su savo odonto-
logu, koks srovės slėgis yra jums tinkamiausias, ypač jei sergate burnos ligomis. 

NAUDOJIMAS

Pasilenkite virš praustuvo. Priartinkite antgalį prie dantų arba dantenų. Paleiskite 
srovę vandens paleidimo jungikliu irigaroriaus rankenėlėje (6 pav.) pastumdami 
jį į viršų. Laikykite burną truputi pražiotą, kad vanduo bėgtų į praustuvą. Jūs bet 
kuriuo metu galite sustabdyti vandens srovę pastūmę vandens paleidimo jungiklį 
rankenėlėje žemyn.

Nukreipkite antgalio galiuką palei dantenų liniją prie dantų pagrindo, taip pat į 
tarpdančius. Vandens srovė efektyviai ir švelniai masažuoja dantenas ir visą burnos 
ertmę, drėkina dantis, valo dantenas ir tarpdančius nuo maisto likučių, dantis - nuo 
dantų apnašų.

Po naudojimo visada ištuštinkite indą. Taip išvengsite bakterijų dauginimosi likusia-
me vandenyje ar tirpale. Neišjunkite prietaiso, kol visas vanduo neišbėgs iš indo.

Ilgiausias nepertraukiamo prietaiso naudojimo laikas - 10 minučių. Ne-
naudokite prietaiso, jei indas yra tuščias.

Išjunkite prietaisą įjungimo/išjungimo mygtuku, nuimkite antgalį ir padėkite jį į 
skyrių priedų laikymui. Nušluostykite sausa šluoste irigatoriaus rankenėlę ir padėkite 
ant prietaiso laikiklio.

AQUAJET naudojimas burnos higienai negali visiškai pakeisti dantų 
šepetėlio. Naudokite AQUAJET po valgio, kad išplautumėte maisto likučius 
ir padarytumėte gilų dantenų masažą, po jo naudokite dantų šepetėlį ir 
tarpdančių siūlą.

Remiantis parodontozės tyrimais, ankstyvas akmenų susidarymo stadijas 
žmonės dažnai ignoruoja, nes nėra aiškių ligos požymių. Paprastai ligai 
leidžiama progresuoti iki rimtesnių stadijų. Dantenų kraujavimas po 
AQUAJET naudojimo yra parodontozės simptomas, tačiau ilgesnis AQUA-
JET naudojimas palengvina šį simptomą ir sugrąžina dantenoms sveikes-
nę būklę. Pasitarkite su savo odontologu, jei dantenos kraujuoja ilgiau 
nei dvi savaites.

AQUAJET TVIRTINIMAS PRIE SIENOS
 
Nuimkite galinį prietaiso dangtelį, pastumdami jį žemyn. Išgręžkite sienoje dvi 
skyles ir įkalkite į skyles du plastmasinius kaiščius, kurie yra prietaiso komplekte. 
Prisukite galinį dangtelį prie sienos (7 pav.). Atsargiai, kad nepažeistumėte, per-
veskite elektros maitinimo laidą per skylę galiniame dangtelyje. Uždėkite prietaisą 
ant galinio dangtelio (8 pav.) Ir pritvirtinkite varžtu (9 pav.).

AQUAJET TVIRTINIMAS PRIE SIENOS  
 
Šiam prietaisui suteikiama 24 mėnesių garantija nuo pardavimo dienos. Garantiniai 
įsipareigojimai įforminami garantiniame talone parduodant prietaisą pirkėjui.

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI  
 
Šiam prietaisui suteikiama 24 mėnesių garantija nuo pardavimo dienos. Garantiniai 
įsipareigojimai įforminami garantiniame talone parduodant prietaisą pirkėjui

PRIEŽIŪRA, LAIKYMAS, REMONTAS IR ATLIEKŲ TVARKYMAS
 
1. Reguliariai valykite prietaisą ir visus priedus. Prieš valydami prietaisą, išjunkite 
 elektros maitinimo laidą iš elektros tinklo lizdo. Reguliariai valykite prietaisą  
 drėgna šluoste. Irigatoriaus rankenėlę nušluostykite sausa šluoste. Tirpalų in 
 dus ir priedus galima plauti indaplovėje. Priedams laikyti skirtą skyrių galima  
 nuimti ir plauti po tekančiu vandeniu arba indaplovėje. Taip pat periodiškai rei 
 kia valyti erdvę po priedų skyriumi. Prietaisui valyti nenaudokite šiurkštaus  
 audinio šluosčių, šepečių ir abrazyvinių priemonių.

 Prietaisą būtina valyti bent kartą per savaitę. Jei prietaisą naudoja keli  
 asmenys, būtina išvalyti prietaisą tarp skirtingų asmenų naudojimo seansų.

2. Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių ir smūgių.

3. Nelaikykite ir nenaudokite prietaiso šalia šildymo prietaisų ir atviros ugnies. 

4.  Saugokite prietaisą nuo purvo. 

5. Saugokite prietaisą nuo kontakto su agresyviais tirpalais.

6. Iškilus poreikiui remontuokite prietaisą tik specializuotuose servisuose.

7. Irigatoriaus tarnavimo laikas yra 5 metai nuo pagaminimo datos. Antgalių  
 tarnavimo laikas yra 1000 naudojimo ciklų. Pagaminimo mėnuo ir metai  
 nurodyti serijos numeryje po A raidės (pirmi 2 skaičiai – metai, sekantys du  
 skaičiai –mėnuo). Pasibaigus nustatytam tarnavimo laikui reikia periodiškai  
 kreiptis į specialistus (į specializuotus remonto servisus), kad patikrinti prietai 
 so techninę būklę, ir, jei reikia, utilizuoti jį pagal Jūsų regione galiojančias  
 taisykles. Specialių utilizavimo sąlygų gamintojas nenustatė.



TIPINIAI GEDIMAI  
 

Problema Priežastis Pašalinimo būdas

Prietaisas neveikia Elektros tinklo lizde nėra elektros Pabandykite įjungti į kitus elektros tinklo 
lizdus

Blogas elektros laido kištuko 
kontaktas su elektros lizdu

Ištraukite elektros laido kištuką iš lizdo ir 
vėl įjunkite

Kompresorius 
veikia, bet vanduo 
neteka

Inde nėra vandens Įpilkite į indą vandens

Vandens tiekimo jungiklis 
nustatytas apatinėje padėtyje

Pastumkite vandens tiekimo jungiklį 
aukštyn

Labai mažas 
vandens slėgis

Neteisingai nustatytas srovės 
slėgio reguliatorius

Sureguliuokite slėgį srovės slėgio 
reguliatoriumi 

Netinkamai įstatytas tirpalo 
indas

Teisingai įstatykite tirpalo indą

Vandens indas 
praleidžia vandenį

Nesandarus indo guminis 
vožtuvas

Nuplaukite vožtuvą po tekančiu šiltu 
vandeniu su plovimo priemone

INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMĄ IR REGISTRACIJĄ.

Prietaisų gamyba atitinka tarptautinį standartą ISO 13485. Prietaisas atitinka Euro-
pos direktyvą MDD 93/42/ЕЕС.

Oficialus atstovas ES: Little Doctor Europe Sp. z o.o., 57G Zawila Street Krakow
30-390 Poland. Tel.: +48 12 2684746, 12 2684747, faksas: +48 12 2684753, biuro@
littledoctor.pl

Pagaminta kontroliuojant ir skirta Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 7500A 
BEACH ROAD #11-313 THE PLAZA SINGAPORE 19959.

Pašto adresas: Yishun Central, P.O. Box 9293, Singapore 917699. Faksas: +65 
62342197, el. paštas: info@littledoctor.sg

Gamintojas: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., No. 8 Tongxing Road Eco-
nomic and Technical Development Area Nantong Jiangsu P. R. Kinija

EC-REP: Little Doctor Europe Sp. z o.o., 57G Zawila Street Krakow 30-390, Lenkija. 

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Modelis: LD-A8

Maitinimas: ~ 230V AC ~50Hz

Energijos sąnaudos: 140 VA

Vandens slėgis
 mažiausias: 
 didžiausias: 

apie 290 kPa
ne mažiau kaip 810 kPa

Slėgio reguliavimas: sklandus, nepertraukiamas

Vandens srovės pulsacijos dažnis: 1200 impulsų/min.

Be pertraukos prietaisą ilgiausiai galima 
naudoti

10 minučių, po to 60 minučių reikia išjungti

Pilno indo sunaudojimo laikas: maždaug 1,5 minutės.

Komplektas: pagrindinis blokas (kompresorius), indas, antgaliai 
AQUAJET LD-SA01 (4 vnt.), antgaliai AQUAJET LD-
SA02 (1 vnt.), skydelis prietaisui pritvirtinti prie 
sienos, varžtų ir kaiščių rinkinys prietaisui pritvirtinti 
prie sienos, naudojimo instrukcija, garantinis talonas, 
individuali kartono pakuotė.

Indo talpa, ne mažiau: 500 ml.

Prietaiso naudojimo sąlygos:
aplinkos oro temperatūra:
drėgnumas:
atmosferos slėgis:

nuo + 10°C iki + 35°C
ne daugiau kaip 80% Rh
nuo 86 iki 106 kPa 

Prietaiso laikymo ir gabenimo sąlygos:
aplinkos oro temperatūra: 
drėgnumas:
atmosferos slėgis: 

nuo + 10°C iki + 40°C  
ne daugiau kaip 80% Rh
nuo 50 iki 106 kPa 

Gabaritiniai matmenys: 180 (a) x 165 (p) x 140 (g) mm.

Svoris (be pakuotės): 1470 g.

Pagaminimo metai ir mėnuo Yra nurodyti ant įrenginio korpuso serijos 
numeryje, kaip „AYYMMA8XXXX“, kur YY yra 
pagaminimo metai, o MM yra pagaminimo 
mėnuo.

Simbolių reikšmė: 
 Atitinka Direktyvą 93/42/EEC

 IP apsaugos klasė 
  BF tipo prietaisas
  II apsaugos klasė
  Svarbu: Perskaitykite instrukciją

  Gamintojas
  Utilizuokite prietaisą pagal Jūsų regione šiuo metu galiojančias taisykles. 

Šios Naudojimo instrukcijos redakcijos data nurodyta paskutiniame puslapyje, 
kaip EXXX/YYMM/NN, kur YY – metai, ММ – mėnuo, o NN – redakcijos numeris.

PAPILDOMI IRIGATORIAUS PRIEDAI*

  Antgalis AQUAJET LD-SA01

•	 Skirtas	naudoti	su	irigatoriais	AQUAJET	LD-A3,	LD-A8
•	 Pagamintas	iš	plastiko	
•	 Individualiam	naudojimui
•	 Kiekis	pakuotėje	–	2	vnt.

  Antgalis AQUAJET LD-SA05
•	 Antgalis	su	šepečiu
•	 Skirtas	naudoti	su	irigatoriais	AQUAJET	LD-A3,	LD-A8
•	 Pagamintas	iš	plastiko	
•	 Individualiam	naudojimui	
•	 Kiekis	pakuotėje	–	2	vnt.

  Antgalis AQUAJET LD-SA02
•	 Specialus	sublingvalinis	antgalis	su	lanksčiu	antgaliu
 sunkiai pasiekiamų vietų valymui ir higienai
•	 Skirtas	naudoti	su	irigatoriais	AQUAJET	LD-A3,	LD-A8
•	 Pagamintas	iš	plastiko	su	lanksčiu	purškikliu
•	 Individualiam	naudojimui	
•	 Kiekis	pakuotėje	–	2	vnt.

* Parduodami atskirai.
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