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Bruksanvisning
Klassifisering: Klasse 1 Medisinsk utstyr – enheter for engangsbruk

________________________________________________________________
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

Bruksanvisning er kun for medisinsk utstyr til engangsbruk og dekker produktene som er oppført i de aktuelle
produktgruppeplanene.
Maxflex-striper brukes av tannkirurgen til etterbehandling og polering av komposittfyllinger.
Stripene produseres i to ulike versjoner med fire ulike grovhetsnivåer, og gir best ytelse når det anvendes lett
trykk.
STERILISERING
• Stripene krever ikke sterilisering. Stripene bør bli oppbevart i originalforpakningen ved romtemperatur og
bli beskyttet mot støv og fuktighet helt frem til de blir brukt.
STORAGE
Stripene bør oppbevares i hygieniske stativer, skåler eller andre egnede oppbevaringsbeholdere, og de må
beskyttes mot støv, fuktighet og kontaminering under oppbevaring. Hvis stripene ikke brukes med en gang,
anbefales det at du oppbevarer dem i originalforpakningen.
RIKTIG BRUK
• Deformerte produkter skal ikke brukes og må bli kassert.
• Bruk stripene i riktig rekkefølge; uriktig prosedyrefølging kan resultere i en reduksjon av
poleringskvaliteten.
• Bruk en ansiktsmaske for å forhindre biologisk overføring.
• Uriktig bruk gir dårlige resultater og øker risikoer. Disse produktene skal kun brukes av kvalifisert
personell.
PRESS
• Overdrevent trykk må alltid unngås.
• Overdrevent trykk kan føre til varmeoppbygging som kan skade stripen.
Overdrevent trykk kan føre til overoppheting som kan skade tannmargen. I ekstreme tilfeller kan til og med
instrumentet knekke.
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INSTRUKSJONER
1) Sett inn sentralpunktet (området uten slipeevne) på etterbehandlingsstripen mellom kontaktpunktene.
2) Plasser den valgte porsjonen av stripen over komposittoverflaten som skal etterbehandles.
3) Grip godt tak i begge ender av stripen og dra slipeenden over komposittmaterialet i en kraftig frem-ogtilbake-bevegelse.
4) Gjenta prosessen med en stripe av et annet grovhetsnivå.
5) Kasser stripen.
6) Gjenta trinn 1-5 med Stoddard-poleringsstriper.
KASSERING AV BRUKTE INSTRUMENTER
• Knekte og uriktig formede striper kan forårsake skade.
SIKKERHETSFORANSTALTNINGER
Disse tanninstrumentene ble utviklet og produsert for deres spesifikke tannkirurgiske bruk. Feil bruk kan skade
vev, forårsake for tidlig slitasje, ødelegge instrumentet og sette operatøren, pasienten eller tredjeparter i fare.
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