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Oδηγίες χρήσης
Κατηγοριοποίηση: Ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας 1 – Συσκευές μίας χρήσης
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

Το έγγραφο ‘ι οδηγίες χρήσης’ προορίζεται για ιατρικές συσκευές μίας χρήσης και καλύπτει μόνο τα προϊόντα που
παρατίθενται στους σχετικούς καταλόγους των ομάδων προϊόντων.
Οι ταινίες Maxflex Strips χρησιμοποιούνται από τον χειρούργο οδοντίατρο για την τελική επεξεργασία και τη
στίλβωση αποκαταστάσεων σύνθετων υλικών.
Οι ταινίες κατασκευάζονται σε 2 διαφορετικές ταινίες που αποτελούνται από 4 διαφορετικά μεγέθη κόκκων και
παρέχουν βέλτιστη απόδοση όταν εφαρμόζονται υπό ελαφριά πίεση.
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
• Οι ταινίες δεν απαιτούν αποστείρωση. Οι ταινίες θα πρέπει να φυλάσσονται στην αρχική τους
συσκευασία σε θερμοκρασία δωματίου και να προστατεύονται από τη σκόνη και την υγρασία μέχρι την
πρώτη χρήση τους.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Οι ταινίες θα πρέπει να φυλάσσονται σε καθαρές βάσεις, δίσκους ή άλλους κατάλληλους περιέκτες και θα πρέπει
να προστατεύονται από τη σκόνη, την υγρασία και τη μόλυνση κατά την αποθήκευση. Εάν οι ταινίες δεν
χρησιμοποιηθούν αμέσως, συνιστάται να τις φυλάσσετε στην αρχική τους συσκευασία.
ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
• Τα προϊόντα που έχουν παραμορφωθεί δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και πρέπει να
απορρίπτονται.
• Χρησιμοποιείτε τις ταινίες με τη σωστή σειρά. Οι εσφαλμένες διαδικασίες μπορεί να οδηγήσουν σε
μείωση της ποιότητας στίλβωσης.
• Φοράτε μάσκα προσώπου για να αποτρέψετε τη βιολογική μεταφορά.
• Η εσφαλμένη χρήση προκαλεί ανεπαρκή αποτελέσματα και αυξάνει τον κίνδυνο. Αυτά τα προϊόντα
πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
ΠΙΕΣΗ
Αποφεύγετε την άσκηση υπερβολικής δύναμης!
•
•

Η υπερβολική πίεση πρέπει να αποφεύγεται ανά πάσα στιγμή.
Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση θερμότητας, η οποία μπορεί να προκαλέσει
ζημιά στην ταινία.

Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση, η οποία προκαλεί βλάβη στον πολφό. Σε ακραίες
περιπτώσεις, το εργαλείο μπορεί και να ρηγματωθεί.
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ΟΔΗΓΙΕΣ
1) Εισαγάγετε το κεντρικό τμήμα (την περιοχή χωρίς στιλβωτικό) της ταινίας τελικής επεξεργασίας ανάμεσα
στα σημεία επαφής.
2) Τοποθετήστε το επιλεγμένο τμήμα της ταινίας πάνω από την επιφάνεια του σύνθετου υλικού που
πρόκειται να υποβληθεί σε τελική επεξεργασία.
3) Κρατήστε σταθερά και τα δύο άκρα της ταινίας και τραβήξτε το στιλβωτικό πάνω από το σύνθετο υλικό με
μια έντονη, παλινδρομική κίνηση
4) Επαναλάβετε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας μια ταινία διαφορετικής βαθμίδας.
5) Απορρίψτε την ταινία.
6) Επαναλάβετε τα βήματα 1-5 με τις ταινίες στίλβωσης Stoddard.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
• Οι ρηγματωμένες και λανθασμένα διαμορφωμένες ταινίες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αυτά τα οδοντιατρικά εργαλεία σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν για τη συγκεκριμένη οδοντιατρική χειρουργική
εφαρμογή τους. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να βλάψει τον ιστό, να προκαλέσει πρόωρη φθορά, να καταστρέψει
το εργαλείο και να θέσει σε κίνδυνο τον χειριστή, τον ασθενή ή τρίτους.
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