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1 INLEIDING
Hartelijk dank voor uw aankoop van NeedleOff. Deze handleiding is geschreven voor de eindgebruiker en bevat
instructies en beschrijvingen voor de veilige installatie, het gebruik en het onderhoud van het product.
Voor u het product in gebruik neemt, moet u deze handleiding lezen en begrijpen en de veiligheidsvoorschriften
altijd naleven.

1.1

BEDOELD GEBRUIK

NeedleOff is exclusief bedoeld als een mobiel verwijderings- en opslagapparaat voor recht gemonteerde
tandheelkundige naalden met schroefdraad (metrisch en Engelse eenheden), zonder dop. Het product is enkel
bedoeld voor gebruik met één hand. Het product kan enkel worden gebruikt met de meegeleverde Sharptainer.
Het product werkt niet als de Sharptainer niet is aangebracht.
Lees de instructies zorgvuldig voor gebruik voor u het product de eerste maal gebruikt. Bewaar deze handleiding
in de buurt van het product voor een eventuele raadpleging in de toekomst. Sharpfield Company kan niet
aansprakelijk worden gehouden voor niet-conform gebruik van het product.

Waarschuwing! Een incorrect gebruik van het product kan resulteren in letsels.

1.2

ONEIGENLIJK GEBRUIK

Gebruik NeedleOff niet voor een andere soort naald dan voor een rechte tandheelkundige naald met
schroefdraad (metrisch en Engelse eenheden). Het product is niet ontworpen voor andere naalden (zoals LuerLock), naalden die in een hoek op de injectiespuit zijn gemonteerd (zoals Citoject) of apparaten die geen
onbelemmerde toegang bieden tot de naaf (zoals Quicksleeper).
Probeer nooit niet-compatibele naalden te verwijderen en het gebruik van niet-compatibele naalden moet
worden vermeden, aangezien dit ernstige schade kan veroorzaken aan het product.
Maak een gebruikte Sharptainer nooit leeg. De ingebouwde RFID chip houdt altijd het aantal procedures bij die
zijn uitgevoerd met de Sharptainer. Het product zal niet meer werken met een Sharptainer die het maximale
aantal procedures heeft bereikt.
Verwijder geen ander materiaal in de Sharptainer. Dit kan de Sharptainer opvullen zonder de procedure teller te
verhogen en resulteren in onveilige situaties; bijvoorbeeld, wanneer naalden niet meer passen in de Sharptainer.
Het kan er ook toe leiden dat de Sharptainer moet worden vervangen voor de procedureteller limiet is bereikt.
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1.3

GEBRUIKTE SYMBOLEN

1.3.1 SYMBOLEN GEBRUIKT IN DEZE HANDLEIDING
Gevaar! Risico van ernstig letsel of een fatale aﬂoop.

Waarschuwing! Risico van mogelijke defecten, schade of vernietiging van het product.

Algemene of belangrijke informatie met betrekking tot de werking van het product.

1.3.2 SYMBOLEN GEBRUIKT OP HET PRODUCT
Raadpleeg de handleiding.
Dit product mag nooit als huishoudelijk afval worden behandeld. Het moet dus naar een
afvalverwerkingscentrum worden gebracht om de elektrische en elektronische apparaat te recyclen.
CE-markering. Dit symbool is een verplichte markering voor apparaten die op de Europese markt
worden gelanceerd om de conformiteit aan te geven met de essentiële gezondheids- en
veiligheidseisen vooropgesteld in de Europese richtlijnen.
TÜV Rheinland certificering logo.

UN verpakkingssymbool. Dit symbool geeft aan dat de verpakking de UN verpakkingsprestatie tests
heeft doorstaan.
Opgelet! Raadpleeg de begeleidende documenten.

Informatie van de fabrikant.

Serienummer.

NL
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1.3.3 SYMBOLEN GEBRUIKT OP DE VERPAKKING
De verpakking van het product kan worden gerecycled.
CE-markering. Dit symbool is een verplichte markering voor apparaten die op de Europese markt
worden gelanceerd om de conformiteit aan te geven met de essentiële gezondheids- en
veiligheidseisen vooropgesteld in de Europese richtlijnen.
TÜV Rheinland certificering logo.

2 PRODUCTBESCHRIJVING
NeedleOff is een draagbaar apparaat met een ingebouwde accu die gebruikte tandheelkundige naalden veilig
verwijdert van injectiespuiten en deze opslaat. NeedleOff biedt u de mogelijkheid het wereldwijde verbod op het
gebruik van besmette naalden met een nieuwe dop en het product verlaagt het gevaar van letsels door
naaldenprikken en besmetting aanzienlijk.
De verwijderde naalden worden automatisch in een veilige Sharptainer geplaatst die maximaal 400 naalden kan
houden. Het aantal uitgevoerde verwijderingsprocedures wordt weergegeven op het scherm van het product en
wordt opgeslagen door de RFID chip in de Sharptainer. Het aantal procedures wordt onthouden na het
verwijderen en het opnieuw invoeren van de Sharptainer. Wanneer een Sharptainer vol is, kan het deksel van de
Sharptainer permanent worden afgedicht voor een veilig transport en de verwijdering van de inhoud.

2.1

28

PRODUCT OVERZICHT (AFBEELDING A)
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2.2

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Specificatie*

Waarde

Art. nr.

58602 (EAN 8719326586021)

Voeding

DC

DC 24V 1.0 A

Accutype

14.8V Li-ion

Accu capaciteit

4.400 mAh

Maximale permanente laadstroom

1A

Stroomverbruik

24 W

Afmetingen (H x L x B)

259 x 125 x 165 mm

Gewicht EA89

2,0 kg

*Alle specificaties zijn onderhevig aan technische aanpassingen van het product.

2.3

OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN

NeedleOff is ontworpen voor een veilige werking in, minimaal, de volgende omstandigheden:
•

Binnengebruik;

•

Hoogte tot 2.000 m;

•

Omgevingstemperaturen tussen 5 - 40 °C;

•

Max. relatieve vochtigheid van 80% bij <31 °C, met een lineaire daling tot 50% bij 40 °C;

•

Netvoeding spanningsfluctuatie van ± 10% van de nominale voltage;

•

Vluchtige overspanningen tot niveaus van overspanning Cat II*

•

Tijdelijke overspanningen treden op in de netvoeding;

•

Toepasselijke vervuilingsgraad van de beoogde omgeving**.

* Dit is het normale niveau voor apparatuur dat wordt voorzien van elektriciteit via de bekabeling van het
gebouw
** Vervuilingsgraad 2 in de meeste gevallen

NL
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2.4 OPLADER SPECIFICATIES
Deze lader mag enkel worden gebruikt met het NeedleOff apparaat. Gebruik enkel deze originele lader
om het NeedleOff apparaat van stroom te voorzien. Vervang geen onderdeel van de lader met
reserveonderdelen van derde partijen.

Specification

Value

Modelnr.

VEP36US24

Uitgangsvermogen

36 W

Uitgangsspanning

24.0 V

Uitgangsstroom

1.5 A

Rimpel & ruis

200 mV

Overspanning inschakeling

42.0 V

Efficiëntie

87%

Leverancier

XP Power

*Alle specificaties zijn onderhevig aan technische aanpassingen van het product.

2.5

COMPATIBELE NAALDEN

NeedleOff is compatibel met alle beschikbare lengten van tandheelkundige naalden met een metrische of
Engelse eenheden schroefdraad, zoals aangegeven in de onderstaande tabel.
Naalddikte

Externe diameter

Naalddikte

(mm)

30

Externe diameter
(mm)

21

0,82

25s

0,515

21,5

0,77

25,5

0,49

22

0,72

26

0,46

22s

0,718

26s

0,474

22,5

0,67

27

0,41

23

0,64

28

0,36

23s

0,642

29

0,34

23,5

0,59

30

0,31

24

0,57

31

0,26

24,5

0,54

32

0,23

25

0,51

33

0,21
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3 VEILIGHEID
Volg altijd de veiligheidsvoorschriften wanneer u NeedleOff gebruikt.

3.1

GEBRUIK
Gevaar! Werken met besmette naalden houdt risico’s in. De gebruiker moet altijd op de hoogte zijn van
de gevaren, veiligheidsmaatregelen nemen en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken (bijv.
handschoenen, masker, veiligheidsbril) om besmetting te vermijden.
Gevaar! Open de productbehuizing nooit zelf. Er bestaat een risico van ernstig letsel of een fatale
aﬂoop. Als de behuizing wordt geopend, wordt de garantie nietig verklaard.
Gevaar! Nadat de naald is verwijderd, mag u de injectiespuit niet opnieuw gebruiken. Dit voorkomt het
risico van kruisbesmetting. Zorg ervoor dat de injectiespuit wordt gereinigd in overeenstemming met
het toepasselijke hygiëneprotocol voor besmette medische instrumenten voor het volgende gebruik.
Gevaar! Tandheelkundige naalden bevatten goedgekeurde anesthetica voor menselijk gebruik en zij
worden besmet met biologische stoffen tijdens het gebruik. Wanneer NeedleOff de besmette naald
verwijdert, worden beide stoffen verondersteld te zijn overgedragen naar het apparaat waardoor ze het
apparaat dus besmetten. Zorg ervoor dat NeedleOff wordt gereinigd in overeenstemming met de
onderhoudsprocedures voor het volgende gebruik, of vervang de Grijper cassette.
Waarschuwing! Een incorrect gebruik van het product kan resulteren in letsels.

Waarschuwing! Dit product is enkel bedoeld voor gebruik door medische professionals binnenshuis.
Waarschuwing! Hoewel het mogelijk is een licht gebogen naald te verwijderen van een injectiespuit
met het product resulteert in een groter risico van obstructie in de invoertrechter. De procedure om de
invoertrechter vrij te maken is potentieel onveilig en verhoogt het risico op een naaldenprik.
Waarschuwing! Steek nooit uw vinger in de invoertrechter. Als er een naald vastzit in de trechter kunt
u een naaldenprik krijgen.
Waarschuwing! Gebruik nooit uw vrije hand om NeedleOff op zijn plaats te houden tijdens een
verwijdering om een naaldenprik te voorkomen.
Waarschuwing! Oefen geen neerwaartse kracht uit terwijl u de injectiespuit invoert of vasthoudt.

NL

31

Waarschuwing! Laat de injectiespuit niet los tijdens het verwijderen van de naald.

Waarschuwing! Trek de injectiespuit niet uit tijdens het verwijderen van de naald.
Waarschuwing! Als u de injectiespuit probeert de verwijderen terwijl ze wordt vastgehouden door de
Grijper cassette zal het product ernstig worden beschadigd.
Waarschuwing! Open het deksel van de Sharptainer nooit handmatig.
Waarschuwing! Steek geen vreemde voorwerpen in de invoertrechter. De sensoren kunnen worden
geactiveerd wanneer het mechanisme wordt ingeschakeld. Dit kan resulteren in letsels en ernstige
schade aan het product.
Plaats het product altijd op een platte en stabiele ondergrond voor u het in gebruik neemt.

Houd het product altijd rechtop om te voorkomen dat de naalden uit de invoertrechter kunnen vallen
of de Grijper cassette blokkeert.
Als de naald niet correct is verwijderd uit de injectiespuit (bijv. als u de injectiespuit niet vasthoudt
tijdens de procedure) zal de injectiespuit geblokkeerd raken in de invoertrechter. Probeer de
injectiespuit niet met kracht te verwijderen. Na 5 seconden wordt de injectiespuit met naald los gelaten
en kan voorzichtig worden verwijderd. U kunt de verwijderingsprocedure herhalen. Vergeet niet dat
naald al gedeeltelijk kan worden los gemaakt tijdens de eerste verwijderingsprocedure.
Na de verwijdering van het product wordt de Sharptainer automatisch gesloten maar nog niet
afgedicht.
Als “No Sharptainer” verschijnt op het scherm betekent dit dat de Sharptainer niet correct is ingevoerd
of aangebracht. Verwijder de Sharptainer en probeer hem voorzichtig opnieuw in te voeren tot het
scherm “IN” weergeeft.
Elke procedure die NeedleOff uitvoert, wordt geregistreerd door de procedureteller op het scherm,
zelfs als de procedure de naald niet kan verwijderen (bijv. als u de injectiespuit niet vasthoudt tijdens de
procedure).

3.2

ONTHOUD, OPSLAG & VERWIJDERING
Gevaar! Tandheelkundige naalden bevatten goedgekeurde anesthetica voor menselijk gebruik en zij
worden besmet met biologische stoffen tijdens het gebruik. Wanneer NeedleOff de besmette naald
verwijdert, worden beide stoffen verondersteld te zijn overgedragen naar het apparaat waardoor ze het
apparaat dus besmetten. Zorg ervoor dat NeedleOff wordt gereinigd in overeenstemming met de
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Waarschuwing! U moet de NeedleOff altijd uitschakelen en de stekker verwijderen voor u
onderhoudswerken uitvoert of de Sharptainer of Grijper cassette verwijdert. Als u de Grijper cassette
verwijdert voor u het product uitschakelt, kan dit een sensor activeren waardoor de NeedleOff een
verwijderingsprocedure start.
Waarschuwing! U mag het product, het netsnoer, de lader of een van de andere onderdelen of
verbruiksartikelen onderdompelen in water of een andere vloeistof. Plaats het product of een van de
onderdelen/verbruiksartikelen nooit in een vaatwasmachine.
Waarschuwing! Volg altijd de lokale regels en voorschriften met betrekking tot de verwijdering van
besmette scherpe instrumenten.
Waarschuwing! Sla het product altijd op in een droge locatie aan kamertemperatuur. Plaats het
product niet in direct zonlicht voor lange perioden.
Als het product niet wordt gebruikt gedurende een lange periode is het aanbevolen het apparaat
regelmatig te laden om zeker te zijn dat het kan worden gebruikt indien noodzakelijk.

4 GEBRUIK
4.1

DE ACCU OPLADEN

De accu van het product is slechts gedeeltelijk geladen bij aankoop. Voor de eerste ingebruikname moet u de
accu volledig opladen. De accu opladen:
1.

Voer de DC voeding in de laadpoort w van het product.

2.

Voer het andere uiteinde van de DC voeding in een werkend stopcontact.

Het scherm 1 geeft een netstroom pictogram u weer om aan te geven dat de stekker van het product in het
stopcontact is gevoerd. Terwijl de accu wordt opgeladen is het accu pictogram rond het netstroom pictogram
leeg. Het accu pictogram is gevuld wanneer de accu volledig is opgeladen.
Wanneer het product op de accu werkt, geeft het scherm een volledige accu pictogram weer om de volledige
lading aan te geven. Het accuniveau zal verminderen met elke procedure. De accuniveau-indicator gebruikt twee
iconen om de vermindering van het accuniveau weer te geven (halfvol & leeg). De accuniveau-indicator halfvol
knippert zodra het resterende accuniveau lager dan 20% is.
Netvermogen

Opladen bezig

Accu vol

Accuniveau

Accu vol

Accu halfvol

Accu leeg
NL
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Als de accu onvoldoende is opgeladen om een naald veilig te verwijderen, wordt de accuniveau-indicator leeg
weergegeven. Het product zal geen nieuwe verwijderingsprocedure kunnen starten. Ongeacht deze
veiligheidsfunctie is het aanbevolen heel voorzichtig te werk te gaan als de accuniveau-indicator halfvol knippert,
aangezien het risico van een onvolledige verwijdering verhoogt. U moet het apparaat zo snel mogelijk opladen.

Het product kan worden gebruikt terwijl het permanent is aangesloten op het elektrisch net. Zo kunnen
problemen van een laag accuniveau worden voorkomen.

4.2 INSCHAKELEN
Schakel het apparaat in door de stroomschakelaar q over te schakelen op de ‘I’ positie. Als er een Sharptainer is
aangebracht, verschijnt “IN” op het scherm om aan te geven dat het product klaar is om een naald in te voeren.
Als er geen Sharptainer is aangebracht, of als hij incorrect is aangebracht, verschijnt “No Sharptainer” op het
scherm.

4.3 EEN GEBRUIKTE INJECTIESPUIT MET NAALD INVOEREN
(AFBEELDING B + C)
Gevaar! Werken met besmette naalden houdt risico’s in. De gebruiker moet altijd op de hoogte zijn van
de gevaren, veiligheidsmaatregelen nemen en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken (bijv.
handschoenen, masker, veiligheidsbril) om besmetting te vermijden.
NeedleOff is ontworpen om met één hand te worden bediend zonder dat u het product zelf moet vasthouden
met uw vrije hand.
Waarschuwing! Gebruik nooit uw vrije hand om NeedleOff op zijn plaats te houden tijdens een
verwijdering om een naaldenprik te voorkomen.

1.

Plaats het product op een stabiel oppervlak (bijv. uw werkblad) in de behandelingskamer. Zo kan de naald
worden verwijderd onmiddellijk na de laatste injectie. Dit voorkomt nodeloze besmettingsrisico’s door het
overhandigen van of rondlopen met de besmette naald.

Plaats het product altijd op een platte en stabiele ondergrond voor u het in gebruik neemt.

2.

Houd de injectiespuit stevig vast zodat ze niet in uw hand kan draaien of uit uw hand vallen.

3.

Voer de naald zonder dop zorgvuldig in de invoertrechter en houd de basis van de injectiespuit stevig vast
om te voorkomen dat ze kan draaien tijdens de procedure. Zie afbeelding B.

34

NEEDLEOFF

| GEBRUIKERSHANDLEIDING

De verwijderingsprocedure start automatische en het “HOLD” verschijnt op het scherm om aan te geven dat de
procedure wordt uitgevoerd. Zie afbeelding C.

Waarschuwing! Oefen geen neerwaartse kracht uit terwijl u de injectiespuit invoert of vasthoudt.

Waarschuwing! Laat de injectiespuit niet los tijdens het verwijderen van de naald.

Waarschuwing! Trek de injectiespuit niet uit tijdens het verwijderen van de naald.

4.4 EEN GEBRUIKTE INJECTIESPUIT ZONDER NAALD VERWIJDEREN
(AFBEELDING D)
Aan het einde van de procedure verschijnt “OUT” op het scherm om aan te geven dat de injectiespuit veilig kan
worden verwijderd. De Grijper cassette houdt de naald stevig vast.
1.

Verwijder de injectiespuit voorzichtig uit de invoertrechter in een kalme en vlotte beweging. Bevestig
visueel dat de naald correct is verwijderd van de injectiespuit.

Zodra de sensor registreert dat de injectiespuit is verwijderd, wordt de naald losgelaten in de Sharptainer. De
procedureteller y wordt met 1 verhoogd en het scherm geeft “IN” weer, wat erop wijst dat het product klaar is
voor een nieuwe procedure.
Gevaar! Nadat de naald is verwijderd, mag u de injectiespuit niet opnieuw gebruiken. Dit voorkomt het
risico van kruisbesmetting. Zorg ervoor dat de injectiespuit wordt gereinigd in overeenstemming met
het toepasselijke hygiëneprotocol voor besmette medische instrumenten voor het volgende gebruik.
Waarschuwing! Als u de injectiespuit probeert de verwijderen terwijl ze wordt vastgehouden door de
Grijper cassette zal het product ernstig worden beschadigd.
Als de naald niet correct is verwijderd uit de injectiespuit (bijv. als u de injectiespuit niet vasthoudt
tijdens de procedure) zal de injectiespuit geblokkeerd raken in de invoertrechter. Probeer de
injectiespuit niet met kracht te verwijderen. Na 5 seconden wordt de injectiespuit met naald los gelaten
en kan voorzichtig worden verwijderd. U kunt de verwijderingsprocedure herhalen. Vergeet niet dat
naald al gedeeltelijk kan worden los gemaakt tijdens de eerste verwijderingsprocedure.
Elke procedure die NeedleOff uitvoert, wordt geregistreerd door de procedureteller op het scherm,
zelfs als de procedure de naald niet kan verwijderen (bijv. wat kan gebeuren als u de injectiespuit niet
vasthoudt tijdens de procedure).
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4.5 DE SHARPTAINER VERVANGEN (AFBEELDING E)
Wanneer de Sharptainer 250 procedures bereikt, begint de procedureteller y te knipperen. Dit wijst erop dat de
veilige verwijdering niet kan worden gegarandeerd vanwege een blokkering door eerdere verwijderde naalden.
Na 400 uitgevoerde procedures geeft het scherm “FULL” weer en NeedleOff stopt met werken tot de Sharptainer
wordt vervangen met een nieuwe Sharptainer. De Sharptainer verwijderen:

Waarschuwing! U moet de NeedleOff altijd uitschakelen en de stekker verwijderen voor u
onderhoudswerken uitvoert of de Sharptainer verwijdert.
1.

Controleer visueel dat er geen naald vast zit in de invoertrechter.

Waarschuwing! Steek nooit uw vinger in de invoertrechter. Als er een naald vastzit in de trechter kunt
u een naaldenprik krijgen.

2.

Houd de basis van de Sharptainer vast bij de inkepingen aan de zijkant.

3.

Trek de Sharptainer zachtjes naar voor.

Wanneer de Sharptainer is verwijderd uit het product sluit het deksel van de Sharptainer r de opening
automatisch af. Het scherm geeft “No Sharptainer” weer.

Waarschuwing! Open het deksel van de Sharptainer nooit handmatig.
Na de verwijdering van het product wordt de Sharptainer automatisch gesloten maar nog niet
afgedicht.

4.

Voer een nieuwe Sharptainer in of een Sharptainer die nog geen 400 procedures heeft bereikt. Het
Sharptainer deksel opent automatisch wanneer hij wordt ingevoerd in het product.

Als de Sharptainer correct is ingevoerd, verschijnt “IN” op het scherm en de procedureteller geeft het aantal
procedures weer dat is uitgevoerd met de nieuwe Sharptainer.
Als “No Sharptainer” verschijnt op het scherm betekent dit dat de Sharptainer niet correct is ingevoerd
of aangebracht. Verwijder de Sharptainer en probeer hem voorzichtig opnieuw in te voeren tot het
scherm “IN” weergeeft.
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4.6 DE SHARPTAINER VERZEGELEN (AFBEELDING F + G)
De Sharptainer kan permanent worden verzegeld voor een veilig transport en verwijdering. Een Sharptainer
verzegelen:
1.

Verwijder de verzegelingstrip e van het deksel van de Sharptainer

2.

Duw het deksel naar voor tot u een klikkend geluid hoort.

De Sharptainer is nu verzegeld en kan niet meer worden geopend of gebruikt in NeedleOff. De Sharptainer kan nu
veilig worden getransporteerd en verwijderd.
Waarschuwing! Volg altijd de lokale regels en voorschriften met betrekking tot de verwijdering van
besmette scherpe instrumenten.

4.7 DE GRIJPER CASSETTE VERVANGEN (AFBEELDING H + J)
De Grijper cassette is onderhevig aan slijtage en moet periodiek worden vervangen. De Grijper cassette
vervangen:
Waarschuwing! U moet de NeedleOff altijd uitschakelen en de stekker verwijderen voor u
onderhoudswerken uitvoert of de Grijper cassette verwijdert. Als u de Grijper cassette verwijdert voor u
het product uitschakelt, kan dit een sensor activeren waardoor de NeedleOff een
verwijderingsprocedure start.

1.

Bevestig visueel dat er geen naald vast zit in de invoertrechter.

Waarschuwing! Steek nooit uw vinger in de invoertrechter. Als een naald vastzit in de trechter kunt u
een naaldenprik krijgen.

2.

Druk op de dekselvergrendeling 4 om het deksel 2 te ontgrendelen en kantel het deksel voorzichtig naar
achter.

3.

Duw de klemmen van de cassette 8 zacht samen en verwijder de cassette uit het product.

4.

Voer een nieuwe cassette in tot u een klikkend geluid hoort.

5.

Sluit het deksel tot u een klikkend geluid hoort.

6.

Schakel het apparaat opnieuw in.
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5 ONDERHOUD
5.1

PERIODIEK ONDERHOUD

NeedleOff vereist niet veel onderhoud. Het wordt echter wel aangeraden het product regelmatig en grondig te
reinigen.
Als u het product wilt reinigen, kan de Grijper cassette gemakkelijk worden verwijderd (zie §4.7 – “De Grijper
cassette vervangen” voor instructies). Zorg ervoor dat u ten minste een reserve Grijper cassette bij de hand hebt.
Dit garandeert een ononderbroken werking als een Grijper cassette moet worden gereinigd na gebruik.
Reinig de Grijper cassette met alcohol, een doek en een kleine borstel. De invoertrechter kan worden verwijderd
uit de cassette voor een gemakkelijke reiniging.
Reinig de productbehuizing met een vochtige doek of alcoholdoekjes.
Gevaar! Tandheelkundige naalden bevatten goedgekeurde anesthetica voor menselijk gebruik en zij
worden besmet met biologische stoffen tijdens het gebruik. Wanneer NeedleOff de besmette naald
verwijdert, worden beide stoffen verondersteld te zijn overgedragen naar het apparaat waardoor ze het
apparaat dus besmetten. Zorg ervoor dat NeedleOff wordt gereinigd in overeenstemming met de
onderhoudsprocedures voor het volgende gebruik, of vervang de Grijper cassette.
Waarschuwing! U moet de NeedleOff altijd uitschakelen en de stekker verwijderen voor u
onderhoudswerken uitvoert of de Sharptainer of Grijper cassette verwijdert. Als u de Grijper cassette
verwijdert voor u het product uitschakelt, kan dit een sensor activeren waardoor de NeedleOff een
verwijderingsprocedure start.
Waarschuwing! U mag het product, het netsnoer, de lader of een van de andere onderdelen of
verbruiksartikelen onderdompelen in water of een andere vloeistof. Plaats het product of een van de
onderdelen/verbruiksartikelen nooit in een vaatwasmachine.
Uit veiligheidsoverwegingen is de accu enkel toegankelijk voor een gekwalificeerde reparateur. Neem contact op
met Sharpfield Company om de accu te vervangen.
Gevaar! Open de productbehuizing nooit zelf. Er bestaat een risico van ernstig letsel of een fatale
aﬂoop. Als de behuizing wordt geopend, wordt de garantie nietig verklaard.
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5.2

VERBRUIKSARTIKELEN

Verbruiksartikelen kunnen worden besteld via uw gecertificeerde NeedleOff leverancier of online op de
NeedleOff website. De beschikbare verbruiksartikelen voor NeedleOff staan vermeld in de onderstaande tabel.
Verbruiksartikel

Artikelnummer.

Sharptainer (verpakking van 4)

58601 (EAN 8719326586014)

Grijper cassette

58603 (EAN 8719326586038)

Waarschuwing! Gebruik uitsluitend originele NeedleOff verbruiksartikelen in dit product. Indien andere
verbruiksartikelen worden gebruikt, wordt de garantie nietig verklaard.

6 OPBERGEN
Schakel het apparaat uit voor u het opslaat:
•

Schakelt de aan/uit-schakelaar q op “0” om het apparaat uit te schakelen.

Waarschuwing! Sla het product altijd op in een droge locatie aan kamertemperatuur. Plaats het
product niet in direct zonlicht voor lange perioden.
Als het product niet wordt gebruikt gedurende een lange periode is het aanbevolen het apparaat
regelmatig te laden om zeker te zijn dat het kan worden gebruikt indien noodzakelijk.
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7 PROBLEEMOPLOSSING
“No Sharptainer”

Er is geen Sharptainer in het

verschijnt.

product geplaatst of de

•

Volg de stappen vermeld in §4.5 - “De Sharptainer
vervangen”.

Sharptainer is niet correct
aangebracht.
“RFID error” verschijnt.

De Sharptainer heeft geen
contact met het product.

Er zit een naald vast in

De Sharptainer is

de invoertrechter.

waarschijnlijk gevuld met te
veel naalden en de eerder
verwijderde naalden
beletten dat de naald in de
Sharptainer valt.

•

Schakel het product uit en opnieuw in.

1.

Verwijder de Sharptainer.

2.

Schakel het product 5 seconden uit.

3.

Voer de Sharptainer opnieuw in.

4.

Schakel het product opnieuw in.

1.

Schakel het product uit.

2.

Verwijder de Grijper cassette voorzichtig
(zie §4.7 - ”De Grijper cassette vervangen”).

3.

Verwijder de naald voorzichtig met een pincet en
plaats ze in de Sharptainer.

4.

Vervang de Sharptainer om het veilige gebruik van
het product te garanderen (zie §4.5 - “De
Sharptainer vervangen” en §4.6 - “De Sharptainer
verzegelen”).

De procedure start niet Het product is
wanneer ik een

uitgeschakeld.

•

De Sharptainer is niet
(correct) aangebracht.
Het accuniveau is laag.

Schakel het apparaat in door de stroomschakelaar
5 in de ‘I’ positie te schakelen.

injectiespuit invoer.
•

Volg de stappen vermeld in §4.5 - “De Sharptainer
vervangen”.

•

Volg de stappen vermeld in §4.1 - “De accu
opladen”.

De injectiespuit is niet
voldoende diep in de
invoertrechter gevoerd.

•

Voer de injectiespuit in tot ze op de rand van de
trechter rust.
Waarschuwing! Oefen geen neerwaartse
kracht uit om de injectiespuit in te duwen.
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De punt van de
injectiespuit is al

•

de injectiespuit uit de invoertrechter met een

verwijderd en zit
geblokkeerd in de
invoertrechter.

Schakel het product uit en verwijder de punt van
pincet.

•

Monteer de punt van de injectiespuit stevig op de
injectiespuit en voer de verwijderingsprocedure
opnieuw uit.

8 EINDE VAN DE LEVENSDUUR
Wanneer u de NeedleOff weggooit, moet u ervoor zorgen dat u alle lokale richtlijnen en juridische voorschriften
voor klein toxisch afval aangezien het product een ingebouwde accu bevat.
Het symbool op de verpakking wijst erop dat dit product niet mag worden behandeld als
huishoudelijk afval. Het moet dus naar een afvalverwerkingscentrum worden gebracht om
de elektrische en elektronische apparaat te recyclen.
Door uw product naar een correct afvalverwerkingscentrum te brengen en het correct weg
te gooien aan het einde van de levensduur draagt u bij tot het behoud van onze natuurlijke
grondstoffen en voorkomt u schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
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9 GARANTIEVOORWAARDEN
•

De verantwoordelijkheid van Sharpfield Company B.V. is beperkt tot de reparatie en de vervanging van een
product of de onderdelen; wij erkennen geen claims voor elk ander type schade of kosten.

•

Achterstallig of slecht uitgevoerd onderhoud resulteert in het nietig verklaren van de garantie.

•

Als er twijfel bestaat over de onderhoudsactiviteiten of als het product niet correct werkt, moet u altijd
contact opnemen met de leverancier.

•

De garantie is niet van toepassing als een defect het resultaat is van een incorrect of een onzorgvuldig
gebruik, of als de onderhoudswerken niet werd uitgevoerd in overeenstemming met de instructies
vermeld in deze handleiding.

•

De garantie is ongeldig als er reparaties of wijzigingen worden uitgevoerd aan het product door derde
partijen.

•

Defecten veroorzaakt door schade of ongelukken veroorzaakt door externe factoren zijn niet omvat in de
garantie.

•

In overeenstemming met de verplichtingen van deze garantie worden vervangen onderdelen de eigendom
van Sharpfield Company B.V.

•

De voorzieningen met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid die deel uitmaken van de algemene
voorwaarden van Sharpfield Holding B.V. en geassocieerde entiteiten en ondernemingen van de groep,
inclusief Sharpfield Company B.V., die naar u kunnen worden verzonden op aanvraag en die beschikbaar
zijn voor download op de website van het product. In het geval van een conflict tussen deze handleiding
en de algemene voorwaarden hebben de algemene voorwaarden voorrang.

10 AANSPRAKELIJKHEID
•

Sharpfield Company B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit, behalve voor directe schade als het resultaat van
een opzettelijke daad of moedwillige nalatigheid van Sharpfield Company B.V.

•

Onze aansprakelijkheid zal nooit meer zijn dan het totale bedrag van de relevante productwaarde.

•

Met uitzondering van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw is Sharpfield Company B.V. niet
verantwoordelijk voor de betaling van een schadevergoeding van welke aard dan ook aan de tegenpartij
of aan derde partijen, direct of indirect, inclusief verloren winsten, schade aan onroerende of roerende
zaken of persoonlijk letsel.

•

Sharpfield Company is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat of voortvloeit uit het gebruik
van het product, of door de ongeschiktheid van het product voor het doeleinde waarvoor de andere partij
besloten heeft het product te kopen.
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11 CONFORMITEITSVERKLARING
Wij,
Sharpfield Company B.V.
Westplein 6
3016 BM Rotterdam
Nederland

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product;
•

Machine type: NeedleOff

voldoet aan alle relevante voorzieningen van de richtlijnen;
•

2014/30/EU: EMC richtlijn

•

2014/35/EU: Laagspanningsrichtlijn

•

2014/53/EU: Richtlijn Radioapparatuur (RR)

De ondergetekende heeft de toestemming het technische dossier samen te stellen.
Rotterdam, Nederland
09-09-2019

M.D. Rooker
CEO
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