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Brugsvejledning
Klassifikation: Klasse 1 medicinsk udstyr - engangsudstyr

GMDN Code
35702
MFS001
MFS002

GMDN Term
Dental Abrasive Strip, single use

Basic UDI-DI
5051717MF02UB

Medical Device
Maxflex Strips

MD Class
I

Maxflex Strip – coarse/medium grit, blue/purple
Maxflex Strip – fine/ultra-fine grit, pink/white

Brugsvejledningen er til kun medicinsk udstyr til engangsbrug og dækker de produkter, der er anført i de
relevante produktgruppers oversigter.
Maxflex Strips anvendes af tandlægen til efterbehandling og polering af kompositmateriale restaureringer.
Strippene fremstilles i to forskellige strips, der består af fire forskellige kornstørrelser, og giver det bedste resultat
når de anvendes ved let tryk.
STERILISERING
• Strippene kræver ikke sterilisering.
Strippene skal opbevares i den originale emballage ved
stuetemperatur og beskyttes mod støv og fugtighed indtil ibrugtagning.
OPBEVARING
Strippene skal opbevares i hygiejniske standere, skåle eller andre passende beholdere og de skal beskyttes mod
støv, fugtighed og kontaminering under opbevaringen. Hvis strippene ikke skal bruges med det samme, tilrådes
det at opbevare dem i den originale emballage.
KORREKT BRUG:
• Produkter som er deformerede må ikke anvendes og skal bortskaffes.
• Brug skiverne i den rigtige rækkefølge, idet forkerte procedurer kan resultere i en forringet
poleringskvalitet.
• Brug ansigtsbeskyttelse for at undgå biologisk overførsel.
• Forkert brug giver ringe resultater og øger risikoen. Disse produkter må kun bruges af kvalificerede
medarbejdere.
TRYK
• Overdrevent tryk skal til enhver tid undgås.
• Overdreven tryk kan medføre varmeudvikling som kan resultere i beskadigelse af strippen.
Overdreven tryk kan medføre overhedning der beskadiger pulpaen. I særlige tilfælde kan instrumentet endog
knække.
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BRUGSANVISNING
1) Isæt den centrale del (det glatte område) på pudsestrips mellem kontaktpunkterne.
2) Placer den valgte del af strippen over kompositmaterialeoverfladen der skal poleres.
3) Grib fast i begge ender af strippen og træk den grove side over kompositmaterialet med en kraftig fremog tilbagegående bevægelse.
4) Gentag proceduren ved hjælp af en anden kornstørrelse på strippen.
5) Bortskaf strippen.
6) Gentag trin 1-5 med Stoddard poleringsstrips.
BORTSKAF SLIDTE INSTRUMENTER
• Beskadigede og ukorrekt formede strips kan forårsage skade.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Disse dentalinstrumenter er udviklet og fremstillet til deres brug ifm. specifik tandkirurgi. Forkert brug kan skade
væv, forårsage for tidlig slitage, ødelægge instrumentet og bringe operatøren, patienten eller tredjemand i fare.
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