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Käyttöohjeet
Luokitus: Luokka 1 Lääkinnällinen laite – Kertakäyttöiset laitteet

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

Käyttöohjeet koskevat vain kertakäyttöisiä lääkinnällisiä laitteita ja niitä tuotteita, jotka on lueteltu
vastaavissa tuoteryhmissä.
Hammaskirurgit käyttävät Maxflex-nauhoja komposiittirestauraatioiden viimeistelyyn ja kiillotukseen.
Nauhoja kahta lajia, koostuen neljästä eri karkeisuudesta, ja ne ovat parhaimmillaan, kun niitä käytetään pienellä
paineella.
STERILOINTI
• Nauhat eivät edellytä sterilointia. Nauhat on pidettävä alkuperäisessä
huoneenlämmössä ja suojattuna pölyltä ja kosteudelta, kunnes niitä käytetään.

pakkauksessaan

SÄILYTYS
Nauhat on pidettävä hygieenisissä telineissä tai tarkoitukseen soveltuvissa astioissa, ja ne on suojattava pölyltä,
kosteudelta ja kontaminaatiolta säilytyksen aikana. Jos nauhoja ei käytetä heti, on suositeltavaa pitää ne
alkuperäisissä pakkauksissaan.
ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ:
• Käytä nauhoja oikeassa järjestyksessä, virheellinen toimintatapa voi johtaa kiillotuksen laadun
heikkenemiseen.
• Käytä kasvomaksia biologisen siirtymisen estämiseksi.
• Virheellinen käyttö aiheuttaa huonoja tuloksia ja lisää riskiä. Näitä tuotteita saa käyttää vain pätevä
henkilöstö.
PAINE
• Liiallista painetta on aina vältettävä.
• Liiallinen paine voi aiheuttaa lämmön kertymistä, mikä voi vahingoittaa nauhaa.
Liiallinen paine voi aiheuttaa ylikuumenemisen, mikä vahingoittaa hammasydintä. Äärimmäisissä tapauksissa
instrumentti voi jopa murtua.
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OHJEET
1) Työnnä viimeistelynauhan keskiosa (alue ilman hankaavaa ainetta) kosketuspisteiden väliin.
2) Aseta nauhan valittu osa viimeisteltävän komposiittipinnan päälle.
3) Tartu lujasti molempiin päihin ja vedä hioma-aine komposiitin päälle voimakkaalla edestakaisella liikkeellä
4) Toista toimenpide käyttämällä toista nauhalajia.
5) Hävitä nauha.
6) Toista vaiheet 1-5 Stoddard-kiillotusliuskoilla.
KÄYTETTYJEN VÄLINEIDEN HÄVITTÄMINEN
• Murtuneet ja epämuodostuneet nauhat voivat aiheuttaa vammoja
VAROTOIMENPITEET
Nämä hammashoidon täinstrumentit on kehitetty ja valmistettu niiden erityistä hammaskirurgista toimenpidettä
varten. Vääränlainen käyttö voi vahingoittaa kudosta, aiheuttaa ennenaikaista kulumista, tuhota instrumentin ja
vaarantaa käyttäjän, potilaan tai kolmannen osapuolen.
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Lot number
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Single use only do not re-use
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Eye Protection

Keep away from
sunlight

(01)05051717145268
(10) 123456
(17) 260920

UDI

(01) GTIN / UDI-DI
(10) PI (LOT No.)
(17) PI (Expiry Date)
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