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 المقدمة 1

كفاءة ادة مخاطر اإلصابة وإضعاف ينبغي االلتزام بهذه التعليمات المتعلقة بتوصيات االستخدام والسالمة التزاًما دقيقًا. قد يؤدي عدم االلتزام بهذه التعليمات إلى زي
 األجهزة. ال تُستخدم هذه األجهزة إال في مجال طب األسنان.

 بغي تنظيفها وتطهيرها وتعقيمها قبل كل استخدام. نتُباع األدوات في حالة غير معقمة وي

ولية تحديد ما إذا كان بإمكانه هذه األدوات متكررة االستخدام بحيث يمكن إعادة استخدامها. ومع ذلك، تقع على عاتق الطبيب الذي يستخدم األدوات وحده مسؤ
 المنتجات.  ضررإعادة استخدام المنتجات ومدى تكرار استخدامها، وهو ما يعتمد على كل حالة على حدة وعلى احتمالية 

 التخزين 2

فظ ذلك على العمر اإلنتاجي يجب قبل االستخدام األول تخزين الجهاز في عبوته األصلية في درجة حرارة الغرفة في مكان خال من الغبار والرطوبة. وسيحا
 لألجهزة. يتوقف العمر اإلنتاجي لألدوات على مستوى البلى كونها أدوات قابلة إلعادة االستخدام.

لى  التعقيم تعتمد عينبغي بعد التعقيم تخزين األجهزة في غالف التعقيم وحفظها في مكان جاف وخال من الغبار. يرجى مالحظة أن فترة صالحية الجهاز في حالة 
 التحقق من سالمة غالف التعقيم. يجب إعادة تعقيم األجهزة بعد انتهاء التاريخ المحدد.

 التنظيف والتطهير 3

 تحذير:

 يحظر استخدام الكحول أو المذيبات من أجل التنظيف. 
 يحظر تنظيف جهاز تشذيب األنسجة الرخوة بالسيراميك مع أي أجهزة أخرى في جهاز تعقيم بالموجات فوق الصوتية. 

( باإلجراء اآللي لتنظيف األدوات وتعقيمها. ال يُستخدم اإلجراء اليدوي )حتى في حالة استخدام WDوإذا أمكن، ينبغي استخدام جهاز التنظيف والتعقيم الحراري )
انخفاض كفاءة اإلجراء اليدوي بشكل ملحوظ   جهاز التعقيم بالموجات فوق الصوتية( إال في حالة عدم توافر اإلجراء اآللي. وفي هذه الحالة، يجب النظر في إمكانية

 وما إذا كان باإلمكان تكرار اإلجراء اليدوي.

 عند اختيار مادة منظفة ومطهرة مالئمة، يجب التأكد مما يلي 
 المالءمة الفعلية لالستخدام في تنظيف األدوات المصنوعة من مادة معدنية / الزركونيا وتعقيمها.  -
 ام في جهاز التعقيم بالموجات فوق الصوتية )بدون رغوة( مالءمة مادة التنظيف لالستخد -
( ومتوافق مع مادة CE، أو الموسومة بعالمة FDA/EPAأو  VAH/DGHMاستخدام مطهر معتمد الكفاءة )مثل: تلك المطهرات الحاصلة على اعتماد  -

 التنظيف المستخدمة. 
 الهيدروجين، وغيرها(، ألنها قد تتسبب في تآكل األدوات. تجنب المنتجات الكاشطة )حمض الهيدروكلوريك، وبيروكسيد  -

 إجراء التنظيف والتطهير اليدوي: 

 ضع األدوات المستخدمة على الفور في وعاء به بمطهر مضاد للتآكل لفترة قصيرة.
 نظف األدوات في جهاز تعقيم يعمل بالموجات فوق الصوتية )دون إضافة أدوات أخرى( أو تحت الماء الجاري. 

 درجة فهرنهايت(. 95درجة مئوية /  35ف األدوات لمدة دقيقة واحدة على األقل تحت الماء الجاري )درجة الحرارة أكبر من اشط

ة )بحد  جراثيم / مل(، ثم المياه منخفضة التلوث بالسموم الداخلي 10ال تُستخدم إال المحاليل المحضَّرة حديثًا وكذلك المياه المعقمة أو منخفضة التلوث )بحد أقصى 
 تجفيف، على التوالي. وحدة سموم داخلية / مل(، مثل: المياه الُمنقّاة/ الُمنقّاة للغاية، ثم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من النسالة أو هواء مفلتر لل 0.25أقصى 
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 التنظيف / التطهير اآللي )المطهر/جهاز التنظيف والتعقيم الحراري(: 

 ند اختيار جهاز التنظيف والتعقيم الحراري: يرجى مراعاة النقاط التالية ع
أو التصريح  DGHMأو الجمعية   EN ISO 15883وفقًا للمعيار  CEالكفاءة المعتمدة لجهاز التنظيف والتعقيم الحراري )مثل: الموسوم بعالمة  -

FDA) 
دقائق على األقل عند درجة حرارة   5 -جهزة األقدم في حالة األ  -أو    3000تكون ≤  A0إمكانية الحصول على برنامج معتمد للتطهير الحراري )قيمة  -

 درجة فهرنهايت في حالة خطر التطهير الكيميائي من بقايا المطهر الكيميائي على األدوات(  194درجة مئوية /  90
 مالءمة البرنامج لألدوات باإلضافة إلى كفاية خطوات الشطف ضمن البرنامج -
وحدة سموم داخلية / مل(، مثل: المياه  0.25جراثيم / مل، بحد أقصى  10المياه المعقمة أو منخفضة التلوث )بحد أقصى الشطف الالحق فقط باستخدام  -

 ثم يتم التجفيف باستخدام الهواء المفلتر فقط )الخالي من الزيت ومنخفض التلوث بالكائنات الدقيقة والجزيئات( -الُمنقّاة/ الُمنقّاة للغاية 
 لجهاز التنظيف والتعقيم الحراري وفحصه/معايرته الصيانة الدورية -

 التعقيم  4

 ضع األدوات في حوامل وصواٍن مناسبة قبل إجراء التعقيم. 
 بار. 2درجة مئويةً،   134دقيقةً،  18قم بتعقيم األدوات. قم بالتعقيم في جهاز التعقيم بالبخار )األوتوكالف(: 

 االستخدام  5

 

 مثال

 

 تحذير:

 االستخدام بدون استخدام الماء أو الرذاذ للتبريد.يتم 

(. تحقق  1-الدقيقة 500'000إلى   300'000( من خالل الدوران في التوربينات الهوائية بسرعة )CSTTيستخدم جهاز تشذيب األنسجة الرخوة بالسيراميك )
األنسجة. يحظر استخدامه بسرعات أدنى من تلك الموصى بها، فالسرعات   الطاقة الحركية المستخدمة بشكل صحيح تأثير التخثر الحراري دون التسبب في"حرق" 

 المنخفضة قد تسبب اإلصابة وينبغي تجنبها. يجب تجنب مالمسة الجهاز عند استخدامه لألنسجة األسنان أو العظام.

 التطبيقات 

 بوصفه جهاًزا لتشذيب األنسجة الرخوة CSTTالجهاز  .1

 تشكيل اللثة •
 ةتهتك األنسجة الحبيبي •
 إزالة تضخم اللثة / االستئصال الحليمي  •
 انكشاف مساحات الزرع داخل العظام واألسنان القائمة •

  CSTTشطف أي دم أو صديد وتجفيف المنطقة باستخدام إسفنجة قطنية أو حقنة هوائية. ينبغي تحريك طرف الجهاز  CSTTيجب قبل استخدام الجهاز 
درجة مئوية، وذلك دون دفع طرف أداة التشذيب في األنسجة أو إحداث قطع عميق في المكان   45 -  30بحركات قصيرة تشبه ضربة الفرشاة عند درجة 

 الواحد. 

 التطبيق التكميلي: فتح التلم  .2

في التلم بحركة انزالق بطيئة بالعمق المطلوب. ولتجنب أي تلف لألنسجة، من المهم الحفاظ على النسيج الطالئي للثة  CSTTينبغي تحريك الجهاز 
 لهامشية. ا

بشكل صحي،، ستجد أنه يمكن غالبًا االستعاضة به عن استخدام كل من الجراحة الكهربائية والشفرات الجراحية   CSTTإذا استُخدمت جميع تطبيقات الجهاز 
 باإلضافة إلى حبل تراجع اللثة في كثير من الحاالت. 

 التخلص 6

 التخلص وفقًا للوائح القانونية الوطنية والمحلية.


