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DENTO-PREP
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PRIPOMOČEK ZA PESKANJE Z ALUMINIJEVIM OKSIDOM

NAVODILA

NAVODILA
Dulec

Spojka za hitro odklapljanje
Delovni gumb

Pršilna konica

Posoda za prašek/oprijemalo

DENTO-PREPTM
Pripomoček za peskanje z delci
1900

Pred začetkom uporabe pripomočka natančno preberite navodila.
Pozor
Zvezna zakonodaja ZDA omejuje prodajo tega pripomočka zobozdravnikom ali zobnim tehnikom oziroma na njihovo naročilo.
Opis izdelka
Pripomoček DENTO-PREPTM se uporablja skupaj z aluminijevim oksidom v prahu za mikrohrapavljenje površin iz porcelana,
kompozita in kovine pred cementiranjem, da je moč veziva večja. Pripomoček deluje s stisnjenim zrakom pri tlaku od 2 do 8 kg/
cm2 (30–120 psi). Zrak mora biti popolnoma suh in ne sme vsebovati sledov olja, zato preverite, da je glavni dovod zraka
opremljen s filtrom in lovilcem vode.
Namestitev
Na voljo je več možnosti namestitve, ki ustrezajo različnim potrebam v zobozdravstvenih ordinacijah in laboratorijih.
Uporaba priključka
Za preprosto uporabo pripomočka DENTO-PREPTM v ordinaciji so na voljo različni priključki za različne blagovne znamke turbin:
KaVo, W&H, Sirona, BienAir in NSK. Odstranite ročnik turbine, potisnite priključek na hitri turbinski priključek in cev priklopite
na pripomoček DENTO-PREPTM. Če je vaš turbinski ročnik blagovne znamke, ki ni navedena zgoraj, je za priključevanje na
standardni pritrdilni element turbinske cevi s 4 zatiči na voljo priključek Midwest. Priključek Midwest je univerzalen in se lahko
uporablja pri večini turbinskih cevi.
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Uporaba namestitvenega kompleta
Pri namestitvi pripomočka DENTO-PREPTM neposredno na linijo za dovod zraka sta na voljo dva kompleta za cevi za dovod
zraka s standardnima premeroma 5 mm (3/16”) in 6 mm (1/4”). Navodila za namestitev so priložena v pakiranje kompletov za
namestitev.
Priporočeni abraziv
Aluminijev oksid (Al2O3) v prahu (velikost delcev 20–80 μm) ali pesek Cojet s silicijevim oksidom (SiO(x) družbe 3M ESPE).
Vlaga in tujki lahko povzročijo zamašitev.
Ekstraoralna uporaba:
• Mikrohrapavljenje, čiščenje in aktiviranje
• kron
• inlejev/onlejev
• zatičev
• mostičkov Maryland
• ortodontskih trakov in nosilcev
• Odstranjevanje starega cementa pred ponovnim cementiranjem
• Preverjanje prileganja ulitih kovinskih restavracij (višji deli postanejo vidni)
Intraoralna uporaba:
• Mikrohrapavljenje pred adhezivnimi popravili kompozita ali porcelana
Kontraindikacije:
Zaradi tveganja za poškodbe mehkega tkiva in morebitnega tveganja za zračni emfizem se izogibajte peskanju dlesni.
Varnostni ukrep
Med uporabo pripomočka DENTO-PREPTM morata upravljavec in bolnik nositi zaščito za oči. Pripomočka nikoli ne usmerite
neposredno v obraz ali oči, pač pa le v obdelovano površino. Pršilo držite blizu ciljne površne na razdalji 2–10 mm. Izogibajte se
vdihavanju aerogenih abrazivnih sredstev. Pri vsaki uporabi pripomočka DENTO-PREPTM je treba nositi protiprašno masko. Ob
intraoralni uporabi pripomočka DENTO-PREPTM je zelo priporočljiva uporaba gumijaste opne, ki zavaruje zobe in mehka tkiva.
Uporabiti morate visokohitrostno sesanje in sesalno konico čim bolj približati predelu, ki ga obdelujete z mikropeskanjem.

Zamašitev
Če se tanke cevke v pripomočku DENTO-PREPTM zamašijo, jih lahko očistite s povratnim tokom zraka, kot sledi:
• Odvijte posodo s praškom, položite prst na odprtino pršilne konice in pritisnite delovni gumb.
Stisnjeni zrak bo šel nazaj skozi enoto in očistil vse blokade.
Sterilizacija
Pripomoček DENTO-PREPTM (enoto in posodo s praškom) lahko sterilizirate v avtoklavu pri največ 134 °C. Posodo s praškom
pred sterilizacijo odvijte. Po sterilizaciji s paro preverite, da je celoten sistem DENTO-PREPTM popolnoma suh, preden ga uporabite.
Garancija
Za pripomoček DENTO-PREPTM, razen za pršilno konico, velja enoletna garancijo za material in konstrukcijo. Družba RONVIG
ne prevzema odgovornosti za poškodbe ali izgubo, ki so posledica neprimerne uporabe ali nege, ki odstopa od zgoraj navedenih navodil.
RØNVIG Dental Mfg. A/S . Gl. Vejlevej 59 . DK-8721 Daugaard . Denmark
Tel: +45 70 23 34 11 . Fax: +45 76 74 07 98 . E-mail: export@ronvig.com . www.ronvig.com
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Navodila
1. S pripomočka DENTO-PREPTM odvijte posodo s praškom, napolnite jo z aluminijevim oksidom v prahu in jo privijte nazaj.
2. Pred prvo uporabo pripomočka DENTO-PREPTM ga je priporočljivo preskusiti na različnih materialih, narejenih iz porcelana,
kompozita in kovine, ki so namenjeni uporabi s pripomočkom DENTO-PREPTM.
3. Pršilno konico usmerite v želeno smer in jo držite 2–10 mm stran od ciljnega predela.
4. Pritsnite delovni gumb in pršite, dokler površina ni enakomerno hrapava. Potrebujete le nekaj sekund.
5. Sprostite gumb in ga usmerite stran od ciljnega predela.
6. Po uporabi prašek odstranite iz posode. Sistem očistite s povratnim tokom zraka, kot je opisano spodaj v razdelku
“Zamašitev”.
7. Odklopite cev.
8. Pripomoček DENTO-PREPTM očistite in sterilizirajte v skladu z “Navodili za čiščenje, dezinfekcijo in sterilizacijo”. Pripomočka
DENTO-PREPTM ne smete namakati v vodi ali drugi tekočini, saj se lahko zamaši.
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DENTO-PREP

TM

Pripomoček za mikropeskanje z aluminijevim oksidom

ČIŠČENJE, DEZINFEKCIJA
IN STERILIZACIJA

1900

•
•

propanol (70 %)
pripomoček za sesanje

•
•

priključek za dovod zraka
čista papirnata brisača

1

Sperite enoto s povratnim tokom: s pripomočka odstranite posodo s
praškom. Na konec pršilne konice namestite prst in pritisnite gumb
ter tako odstranite ves preostali prašek v pripomočku. Stisnjeni zrak
se bo tako vračal nazaj skozi pripomoček in bo očistil kanal za prašek

2

Iz posode za prašek odstranite ves preostali prašek za peskanje.
Notranjo površino sperite z vodo in obrišite do suhega.

3

V posodo za prašek nalijte 1,5–2 ml propanola (70 %).
Posodo za prašek ponovno pritrdite na pripomoček.

4

Pripomoček DENTO-PREP™ naj bo usmerjen v sesalno
odprtino, pri tem pa na kratko pritisnite gumb in skozi tulec
spustite nekaj vsebine razpršila.

5

Počakajte 2 minuti.

6

Posodo s praškom snemite s pripomočka, jo očistite in osušite od znotraj. Ponovite postopek, opisan pod točko 4.

7

Obrišite zunanje površine pripomočka DENTO-PREP™, vključno s posodo za prašek. Uporabite čisto papirnato brisačo
in propanol ali pa dezinfekcijsko krpico. Preden posodo za prašek ponovno pritrdite na pripomoček DENTO-PREP™, naj
se pripomoček in posoda za prašek sušita 5–10 minut v zračenem območju. Očiščeni pripomoček DENTO-PREP™ je
pripravljen za uporabo.

8

Pripomoček DENTO-PREP™ in posodo za prašek sterilizirajte ločeno v parnem sterilizatorju, in sicer vsaj 15 minut pri
tem-peraturi 121 °C ali vsaj 3 minute pri temperaturi 134 °C. Deli naj se sušijo ločeno vsaj 30 minut.
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Potrebni dodatni materiali:
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