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Seringa de injeção dentária, auto-aspirante
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1.
Adaptar uma agulha dentária
Apega não rotativa permite a colocação da agulha
com o bisel na orientação correcta para a localização
esperada do osso
2.
Inserir a "cartridge"
Em primeiro lugar a extremidade posterior, para evitar a
perfuração fora do centro. A punção da membrana no
centro previne os riscos de fuga durante a injecção.

3.
Empurrar a "cartridge" para a frente
imediatamente antes da injecção, para permitir que
a agulha perfure a mebrana. Se a seringa for deixada
carrega, antes ou durante o tratamento, a "cartridge"
deve ser afastada do contacto com a agulha, para evitar
a contaminação da solução com iões metá licos.

4.
Aspiração
É conse guida exercendo uma ligeira pressão no
piston e aliviando-a. O recuo elástico da membrana da
"cartridge" - quando empurrada contra a saliê existente
na base da seringa - cria a pressão negativa na
"cartridge" que assegura uma franca aspiração.

5.
Para descarregar a seringa deslizar para trás a
"cartridge", afastando-a da agulha, inverter a seringa
e remover a "cartridge". Com a seringa ainda nas
mãos do operador, é fácil a insercão de uma segunda
"cartridge", pelo assistente, para injecção no mesmo
paciente. Tal permite ao operador manter os olhos e a
concentração no paciente.

MANUTENÇÃO DA SERINGA
Como todos os instrumentos de aço inoxidável, a seringa deve ser cuidadosamente limpa
antes de esterilização (as soluções anestésicas são muito ácidas).

Esterilize em autoclave de esterilização a vapor a 121° C / 250° F por 15 minutos
ou a 134° C / 275° F por 3 minutos.
GARANTIA
ASPIJECT® é garantida por 5 anos. Não estão cobertos por esta garantia danos resultantes de
manutenção inadequada ou utilzação incorrecta.
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Quando necesário, lubrificar o piston com óleo de silicone.

