et

DENTO-PREP

TM

ALUMIINIUMOKSIIDI MIKROPRITS

JUHEND

JUHEND
Kiire lahtiühendamisega liitmik
Juhtnupp

Pihusti ots

Pulbripurk, käepide

DENTO-PREPTM
Osakeste mikroprits
1900
Enne seadme kasutuselevõttu tuleb neid juhiseid hoolikalt uurida.
Hoiatus
USA föderaalseaduse kohaselt tohivad seda seadet müüa ainult hambaarstid või hambatehnikud või eelnimetatute tellimuse täitjad.
Tootekirjeldus
DENTO-PREP™-i kasutatakse koos alumiiniumoksiidipulbriga portselani, segu- ja metallpindade mikrokarestamiseks enne
tsementeerimist, et saavutada hea sidumisvõime. Seade töötab suruõhu toimel 2–8 g/cm2 (30–120 psi).
On hädavajalik, et õhk oleks täiesti kuiv ja õlivaba, seega kontrollige, kas teie peaõhuvoolik on varustatud filtri ja veepüüduriga.
Paigaldamine
Saadaval on veelgi paigaldusvõimalusi, mis sobivad hambaravi asutustes ja laborites erinevatel eesmärkidel kasutamiseks.
Ühenduspesa kasutamine
DENTO-PREP™-i lihtsaks kasutamiseks on saadaval erinevaid liitmikke erinevatele turbiinide kaubamärkidele: KaVo, W&H, Sirona,
BienAir ja NSK. Eemaldage turbiini käepide, suruge liitmik turbiini kiirliitmikule ja paigaldage voolik DENTO-PREP™-i külge. Kui teie
turbiini käepide kuulub ülalmainitud toodetest erinevale mudelile, on turbiinvooliku 4-augulise standardvarustusega ühendamiseks
saadaval Midwesti liimik. Midwesti liitmik on universaalne ja seda saab kasutada enamikes turbiinvoolikutes.

Paigalduskomplekti kasutamine
DENTO-PREP™-i paigaldamiseks otse õhuvarustusvoolikule on saadaval kaks komplekti õhuvarustusvoolikutele, mille
standardläbimõõt on 5 mm (3/16″) või 6 mm (1/4″). Paigaldusjuhendid leiate paigalduskomplektide pakenditest.
Soovitatav lihvimisvahend
Alumiiniumoksiidi (Al2O3) pulber (osakeste suurus 20–80 μm) või silikatiseeritud Cojeti liiv (SiO(x) (3M ESPE)-st). Niiskus ja
võõrkehad võivad põhjustada ummistumist.
Suuvälised rakendused:
• Mikrokarestamine, puhastamine, aktiveerimine:
• Kroonid
• Täidised/katted
• Sambad
• Marylandi sillad
• Ortodontilised ribad ja toendid
• Vana hambatsemendi eemaldamine enne uuesti tsementeerimist
• Valatud metallrestauratsioonide sobivuse kontrollimine (kõrged
kohad muutuvad silmnähtavaks)

• Mikrokarestamine enne segu või portselani liimparandusi.
Vastunäidustused:
Vältige igemetele pritsimist pehmete kudede kahjustuse riski ja õhuemfüseemi võimaliku ohu tõttu.
Ohutusabinõud
DENTO-PREP™-i kasutamisel peavad töötaja ja patsient kandma silmakaitset. Ärge kunagi suunake seadet otse näole või silmadele,
vaid ainult töödeldavale pinnale. Hoidke pihustit töödeldavast pinnast 2–10 mm kaugusel.
Vältige õhus olevate lihvimisainete sisse hingamist. DENTO-PREP™-i kasutades tuleb kanda tolmumaski.
Kui DENTO-PREP™-i kasutatakse suusiseselt, on tungivalt soovitatav kasutada kummitõket, et tagada hammaste ja pehmete
kudede kaitse. Suure kiirusega imemist tuleb kasutada nii, et imitoru oleks võimalikult lähedal mikropritsi kasutuspiirkonnale.
Juhised

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Keerake lahti DENTO-PREP™-i pulbripurk, täitke see alumiiniumoksiidi pulbriga ja keerake see tagasi kinni.
Enne DENTO-PREP™-i esmakordset kasutamist on soovitatav katsetada erinevaid portselan-, segu- ja metallmaterjale,
mis vastavad DENTO-PREP™-i rakendustele.
Asetage pihusti ots soovitud suunas ja hoidke seda 2–10 mm kaugusel sihtpiirkonnast.
Vajutage juhtnuppu ja pihustage, kuni pind on ühtlaselt karestatud. Selleks on vaja vaid mõned sekundid.
Kõigepealt vabastage juhtnupp ja seejärel pöörake seade sihtpiirkonnast eemale.
Pärast kasutamist eemaldage pulber purgist. Puhastage süsteem tagasivoolu teel, nagu on kirjeldatud allpool,
ummistumise“ all.
Ühendage voolik lahti.
Puhastage ja steriliseerige DENTO-PREP™-i „Puhastus-, desinfitseerimis- ja steriliseerimisjuhendi“ kohaselt. DENTOPREP™-i ei tohi kõrge ummistumisohu tõttu asetada vette ega mõnda muusse vedelikku.

Ummistumine
Kui DENTO-PREP™-i sees olevad õhukesed torud peaksid ummistuma, saab neid õhu tagasivoolu abil puhastada järgmiselt:
•

Keerake pulbripurk lahti, asetage sõrm pihusti otsa ava peale ja vajutage juhtnuppu.

See põhjustab suruõhu tagasivoolu läbi seadme, mis kõrvaldab kõik ummistused.
Steriliseerimine
DENTO-PREP™-i (nii seadet kui ka pulbripurki) võib steriliseerida autoklaavis maksimaalselt 134 °C juures. Palun eemaldage
enne steriliseerimist pulbripurk. Pärast auruga steriliseerimist tehke kindlaks, et terve DENTO-PREP™-i süsteem on enne
kasutamist täiesti kuiv.
Garantii
DENTO-PREP™ on kaetud 1-aastase materjali- ja konstrueerimisgarantiiga, välja arvatud pihusti ots. RONVIG ei vastuta kahjude
või kulude eest, mis on põhjustatud ülaltoodud juhistest kõrvalekalduvast ebaadekvaatsest kasutusest või hooldusest.
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•
•

Propanool (70 %)
Õhuvarustuse ühendus

•
•

Imemisvahend
Puhas paberrätik

1

Seadme suruõhu teel puhastamine: Eemaldage pulbripurk
seadme küljest. Asetage sõrm pihusti otsa kohale ja vajutage
nuppu, et eemaldada seadmesse jäänud pulber. See põhjustab
suruõhu liikumise tagasi läbi seadme ja pulbrikanali tühjendamise.

2

Eemaldage pulbripurgist järelejäänud pritsimispulber. Loputage
sisepind veega ja pühkige kuivaks.

3

Asetage pulbripurki 1,5–2 ml propanooli (70%).
Taaskinnitage pulbripurk seadmele.

4

Suunates DENTO-PREP™-i imemisavale, vajutage nuppu
lühikese aja jooksul ja laske osa sisust läbi otsaku välja
pihustuda.

5

Oodake 2 minutit.

6

Eemaldage pulbripurk seadmest, kuivatage ja puhastage selle sisemus. Korrake 4. sammu.

7

8

Pühkige DENTO-PREP™-i välispinnad, kaasa arvatud pulbripurk. Kasutage puhast paberrätikut ja propanooli või
desinfitseerimisvahendit. Enne kui pulbripurk seadme külge kinnitatakse, laske DENTO-PREP™-il ja pulbripurgil
ventileeritud ruumis 5–10 minutit kuivada. Puhastatud DENTO-PREP™ on kasutamiseks valmis.
Steriliseerige DENTO-PREP™ ja pulberpurk eraldi aurusteriliseerimise autoklaavis temperatuuril 121 °C vähemalt 15
minutit või 134 °C vähemalt 3 minutit. Laske seadme osadel vähemalt 30 minutit eraldi kuivada.

RØNVIG Dental Mfg. A/S . Gl. Vejlevej 59 . DK-8721 Daugaard . Taani . Tel: +45 70 23 34 11 . Fax: +45 76 74 07 98 Email: export@ronvig.com . www.ronvig.com

©RØNVIG Dental Mfg. A/S. ALL RIGHTS RESERVED. IFU-DENTOPREP-CLEANING-ET-2019.04 VER 1

Nõutavad lisamaterjalid:

0543

