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Användarinstruktioner
Klassifikation: Klass 1 Medicinska apparater – för engångsbruk
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

Användarinstruktioner för medicinska apparater avsedda endast för engångsbruk som innefattar de produkter
som listats i relevant produktgruppsschema.
Maxflex Strips används av tandläkaren för finish och polish av kompositlagningar.
Dessa tillverkas som 2 olika band som består av 4 olika sandgrovlekar och de ger bästa prestandan när de
appliceras under lätt tryck.
STERILISERING
• Banden kräver inte någon sterilisering. Banden ska förvaras inuti originalförpackningen vid
rumstemperatur och skyddas mot damm och fukt tills de ska används.
FÖRVARING
Banden ska förvaras hygieniskt i luftiga hyllor, ställ eller andra lämpliga behållare och de måste skyddas mot
damm, fukt och kontaminering under lagring. Om banden inte används genast, rekommenderas att man förvarar
dem inuti originalförpackningen.
KORREKT ANVÄNDNING
• Produkter som är deformerade ska inte användas och måste omhändertas.
• Använd banden i rätt ordningsföljd, icke-korrekt procedur kan resultera i en försämrad poleringskvalitet.
• Bär ansiktsmask för att förhindra biologisk överföring.
• Icke-korrekt användning ger dåligt resultat och ökar risken. Dessa produkter ska endast användas av
utbildad personal.
TRYCK
• Onödigt hårt tryck måste alltid undvikas.
• Överdrivet tryck kan förorsaka överhettning som kan skada bandet.
Överdrivet tryck kan förorsaka överhettning, vilket skadar pulpan. I extrema fall kan även instrumentet brytas av.
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Instructions for Use
INSTRUKTIONER
1) Sätt dit den centrala delen (området som inte slipar) av bandet mellan kontaktpunkterna.
2) Positionera den valda delen på bandet över kompositytan som ska slipas.
3) Fatta ordentligt tag om båda ändarna av bandet och dra den slipande delen över kompositen med
en kraftfull, bakåt- och framåtrörelse
4) Repetera proceduren genom att använda en annan grad på bandet.
5) Släng bandet.
6) Repetera steg 1-5 med Stoddards poleringsband.
OMHÄNDERTA UTSLITNA INSTRUMENT
• Avbrutna och icke-korrekt formade band kan förorsaka skada.
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Dessa tandvårdsinstrument har tagits fram och tillverkats för specifika tandkirurgiska applikationer. Felaktig
användning kan förorsaka skada på vävnad, förorsaka förtida förslitning, förstöra instrumentet och försätta
operatör, patient eller tredje part i fara.
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