Інструкція із застосування - будь ласка, уважно ознайомтесь
Свердла
Інструкція по використанню свердл
Для правильного використання нашої продукції рекомендується, щоб лікар-стоматолог
пройшов відповідне навчання. Компанія Dr. IhdeDental AG організовує періодичні
навчальні курси, під час яких акцентується увага на особливостях кожного з компонентів
хірургічних інструментів та їх правильного використання. Ці інструкції по використанню
доступні у форматі pdf за наступним посиланням:
www.simpladent-implant.com № 31-3
Щоб відкрити PDF-файли, Вам необхідно встановити безкоштовну програму Adobe
Acrobat Reader.
Передбачуване використання
«Хірургічні свердла» системи імплантатів призначені для підготовки ложа імплантату для
подальшого встановлення систем зубних імплантатів.
Опис хірургічних інструментів
Для правильного вибору нашої продукції ми радимо ознайомитись із системнимдодатком
продукції (SAP). Всі хірургічні інструменти виробництва компанії Dr. IhdeDental AG, що
представлені на ринку, виготовлені з нержавіючої сталі.На хірургічнихінструментах для
підготовки ложа для імплантату, свердлах, є маркуванняглибини, що дозволяєлікарюстоматологу знати глибину, на якупробурене ложе в кістці. При визначенні глибини не
враховується довжина наконечника свердла, ця довжина пропорційна діаметру
інструменту для нарізання різьби в кістці.
ОПИС ХІРУРГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ КОМПАНІЇ DR. IHDE DENTAL AG
Пакування
Компанія Dr. IhdeDental AG гарантує, що всі хірургічні інструменти виготовлені з
дотриманням виробничого процесу, підлягають відповідному контролю та кінцевому
очищенню, перш ніж вони будуть упаковані. Хірургічні інструменти упаковуються в
блістер, сумку або коробку. Продукт містить ідентифікаційну етикетку з номером партії,
розміром і моделлю продукту.
Стан інструменту

Хірургічні інструменти не стерильні. Перед використанням інструменти повинні бути
стерилізовані. Для правильної стерилізації продукту слід виконати наступні кроки:
• Вийняти продукт з упаковки, в якій він постачається. Ця упаковка не дозволяє
правильно стерилізувати продукт.
• Помістіть продукт, наприклад Хірургічний комплект або будь-який інший, у підходящу
сумку або контейнер. При стерилізації свердл слід дотримуватись рекомендованих
параметрів стерилізації.
Ми рекомендуємо стерилізацію паром (автоклав), використовуючи цикл попереднього
вакууму. Будь ласка, дотримуйтесь характеристик обладнання, яке Ви маєте. Параметри,
рекомендовані ANSI / AAMI ST79:
• Температура: 270 ° F / 132 ° C
• Час витримки: 4 хвилини.
• Час висихання: 20 хвилин.
Хірургічні набори
Компанія Dr. IhdeDental AG постачає різні моделі комплектів, що дозволяють
раціонально організувати і правильно стежити за хірургічними інструментами. Хірургічні
комплекти або коробки виготовляються з високоефективних термопластичних матеріалів,
які дозволяють пройти процедуру парової стерилізації в автоклаві. Для правильної
стерилізації радимо дотримуватися параметрів, перелічених у попередньому розділі.
Протипоказання
Не відомі.
Попередження та застереження
При використанні хірургічних інструментів для промивання необхідно запобігти
перегріванню кісткової тканини, що може спричинити відторгнення імплантату.
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використовуються адекватно з продуктами, виробленими компанією Dr. IhdeDental AG,
тому комбінування продуктів компанії Dr. IhdeDental AG з продукцією інших виробників
може призвести до не оптимального функціонування цих продуктів.
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використовуватиз моментом закручування більше 70 Нсм. Хірургічні інструменти
необхідно чистити та стерилізувати перед використанням

у іншого пацієнта.

Інструментислід використовувати тільки для цілей, для яких вони були зазначені.

Не використовуйте свердла, якщо відомо або є підозра про наявність алергії наматеріал, з
якого виготовлені свердла (нержавіюча сталь). Перш ніж почати операцію, користувач
несе відповідальність за перевірку продукту, контейнера та повинен переконатись, що цей
продукт підходить для даного пацієнта. Для правильного очищення хірургічних
інструментів слід дотримуватись наступних інструкцій:
• Не використовуйте засоби для очищення та дезінфекції, що містять хлор та кислоти. Не
використовуйте поверхневі дезінфікуючі засоби при обробці свердл нашої компанії.
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• Обережно видаліть усі післяопераційні залишки, що є на поверхні або всередині
хірургічних інструментів. Для цього використовуйте нейлонову щітку.
• У випадку обробки інструментів з ріжучими краями максимально уникайте контактних
ударів та контакту з іншими інструментами, що може пошкодити поверхню та / або ріжучі
краї.
• Перейшовши до процесу очищення, негайно промийте дистильованою водою і ретельно
просушіть.
• Перед використанням нового дезінфікуючого засобу спробуйте його на одному
пробному свердлі та переконайтеся, що кольорове кодування не розчиняється.
• Неправильне сушіння може спричинити виникнення окислювальних точок на
інструментах.
Користувач несе відповідальність за періодичне оновлення хірургічних свердл, що
підлягають зносу та використанню.
Компанія Dr. IhdeDental AG рекомендує перевіряти стан свердл до операції і залежно від
типу кістки рекомендується заміняти їх через 10-20 використань в залежності від якості
кісткової тканини. Загалом, під час використання нашої продукції в ротовій порожнині
користувач повинен вживати запобіжних заходів, щоб запобігти аспірації продукції
пацієнтом, а також перегрівання кісткової тканини.
Умовні позначення
Ознайомлення з інструкціями для застосування
Використати до
Не стерильне.
Номер партії

Виробник
Дата виготовлення
Берегти від вологи
Не допускати впливу сонячного світла
Температурне обмеження
Придбання даного виробудоступне виключно лікарям або іншому
кваліфікованому медичному персоналу або відповідно до їх приписів.
Відповідальність, безпека та гарантія
Якщо захисна упаковка продукту пошкоджена під час доставки, компанія Dr. IhdeDental
AG замінить його безкоштовно. Але у випадку ознак використання продукт не буде
замінено.
Компанія Dr.IhdeDental AG надає гарантії на інструменти, якщо вони використовувались
відповідно до вказаних інструкцій. Для відшкодування вартості продуктів, на які
розповсюджуються ці інструкції, слід дотримуватися вказівок, встановлених в умовах
продажу та доставки продукції нашої компанії.
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