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1 Introducere 

Aceste instrucțiuni de utilizare și recomandări pentru siguranță trebuie respectate cu strictețe. Nerespectarea 
acestor instrucțiuni poate conduce la creșterea riscului de rănire și la o funcționare necorespunzătoare a 
dispozitivelor. Aceste dispozitive sunt destinate numai pentru uz stomatologic. 

Instrumentele sunt comercializate în stare nesterilă și trebuie curățate, dezinfectate și sterilizate înainte de fiecare 
utilizare. 

Instrumentele sunt destinate utilizării multiple, așadar pot fi reutilizate. Pe de altă parte, medicul care utilizează 
instrumentele are responsabilitatea unică de a decide dacă, în funcție de cazul respectiv și de potențiala uzură 
sau rupere a produselor, poate reutiliza produsele și cât de frecvent să le utilizeze. 

2 Păstrare 

Înainte de fiecare utilizare, dispozitivul trebuie păstrat în ambalajul său original, la temperatura camerei, în condiții 
lipsite de praf și umiditate. Aceasta va prezerva durata de viață utilă a dispozitivelor. Ca instrumente reutilizabile, 
durata de viață utilă a acestora depinde de gradul lor de uzură și rupere. 

După sterilizare, dispozitivele trebuie păstrate în ambalaje de sterilizare, într-un loc uscat și fără praf. Vă rugăm 
să rețineți că perioada de valabilitate a stării de sterilizare a dispozitivului depinde de validarea ambalajului de 
sterilizare. După expirarea datei precizate, dispozitivele trebuie resterilizate. 

3 Curăţare şi dezinfectare 

Avertisment: 

Nu utilizați alcool sau solvenți pentru curățare. 
Nu curățați CSTT în baie ultrasonică împreună cu alte instrumente. 

Dacă este posibil, trebuie utilizată o procedură automată (WD (aparat de spălare și dezinfectare)) pentru 
curățarea și dezinfectarea instrumentelor. O procedură manuală (chiar în cazul utilizării unei băi ultrasonice) 
trebuie utilizată numai dacă nu este disponibilă o procedură automată; în acest caz, trebuie avută în vedere 
eficiența și reproductibilitatea semnificativ mai scăzută a procedurii manuale.  

Când alegeți un agent de curățare și dezinfectare adecvat, trebuie să asigurați: 
-  adecvarea fundamentală pentru curățarea și dezinfectarea instrumentelor fabricate din materiale 

metalice/zirconiu 
-  adecvarea detergentului de curățare pentru curățarea ultrasonică (fără generare de spumă) 
-  aplicarea unui dezinfectant cu eficiență aprobată (de exemplu, aprobare VAH/DGHM sau FDA/EPA, sau 

marcaj CE), compatibil cu detergentul de curățare utilizat 
-  evitarea produselor agresive (acid clorhidric, apă oxigenată…), care ar putea coroda instrumentele. 

Procedura de curățare manuală și dezinfecție: 

Puneți imediat instrumentele utilizate într-o baie de dezinfectant anticoroziv special pentru scurt timp. 

Curățați instrumentele într-o baie ultrasonică (nu împreună cu alte instrumente) sau sub jet de apă. Clătiți 
instrumentele cel puțin 1 minut sub jet de apă (temperatura < 35°C / 95°F). 

Vă rugăm să utilizați numai soluții proaspăt preparate, precum și numai apă sterilă sau cu grad scăzut de 
contaminare (max. 10 germeni/ml), precum și apă cu grad scăzut de contaminare cu endotoxină (max. 0,25 
unități endotoxină/ml), de exemplu apă purificată/înalt purificată, o lavetă moale, curată, fără scame și/sau aer 
filtrat pentru uscare, respectiv. 
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Curățarea/dezinfectarea automată (dezinfector/ WD (aparat de spălare și dezinfectare)): 

La selectarea WD, aveți în vedere următoarele aspecte: 
-  eficiență a WD cu aprobare fundamentală (de exemplu, marcaj CE conform EN ISO 15883 sau aprobare 

DGHM sau FDA)  
-  posibilitatea unui program aprobat de dezinfecție termică (valoarea A0 ≥ 3000 sau – în cazul dispozitivelor 

mai vechi - cel puțin 5 min la 90°C / 194°F; în cazul dezinfecției chimice, pericolul reprezentat de resturile de 
dezinfectant rămase pe instrumente) 

-  adecvare fundamentală a programului pentru instrumente, precum și etape suficiente de clătire prevăzute 
de program 

-  post-clătire numai cu apă sterilă sau cu grad scăzut de contaminare (max. 10 germeni/ml, max. 0,25 unități 
endotoxină/ml), de exemplu apă purificată/înalt purificată - a se utiliza pentru uscare numai aer filtrat (fără 
conținut de ulei, grad scăzut de contaminare cu microorganisme și particule)  

-  întreținere și verificare/calibrare a WD în mod regulat. 

4 Sterilizare 

Înainte de sterilizare, puneți instrumentele în standuri și tăvi adecvate pentru sterilizare. 

Sterilizați instrumentele. Autoclavă: 18 min. 134°C, 2 bari. 

5 Utilizare 

Exemplu 

 

Avertisment: 

A se utiliza fără nicio răcire cu apă/pulverizare. 

CSTT (modelator ceramic pentru țesuturile moi) este utilizat sub rotație cu turbina cu aer (300.000 – 500.000 min-1).  
În condițiile utilizării corecte, energia cinetică cauzează un efect de coagulare la căldură fără a se „arde” țesutul. A 
nu se utiliza la viteze mai mici decât cele recomandate, acestea putând cauza leziuni și trebuind evitate. Când 
utilizați CSTT, evitați contactul excesiv cu dintele sau țesutul osos. 

Aplicaţii 

1. CSTT este un modelator pentru țesuturile moi 

• Modelare gingivală 
• Lacerarea țesutului de granulație inter-radicular  
• Îndepărtarea hiperplaziei gingivale/papilectomii 
• Expunerea țesuturilor de implant intraosos și dinților reținuți 

Înainte de utilizarea CSTT, trebuie îndepărtată prin clătire orice cantitate de sânge sau puroi și zona trebuie 
uscată cu un burete din bumbac sau cu seringa cu aer. Vârful CSTT trebuie mișcat prin țesut cu mișcări mici, 
ca de „tușe de pensulă”, sub un unghi de 30 - 45° grade, fără să se forțeze vârful modelatorului în țesut sau 
să se taie prea adânc la o singură tăietură. 

2. Aplicație suplimentară: deschiderea sulcusului 

CSTT este mișcat în sulcus printr-o mișcare de glisare lentă, uniformă, la adâncimea necesară. Pentru a evita 
orice pierdere de țesut, este important să se păstreze epiteliul gingiei marginale. 

Utilizând în mod corect CSTT, cu toate aplicațiile sale, veți constata că CSTT este adeseori capabil să 
înlocuiască nu numai electro-chirurgia și lamele chirurgicale ci, în multe cazuri, și utilizarea firului de retracție. 

6 Dispoziție 

Dispoziție în conformitate cu reglementările legale naționale și locale. 


