Instrukcja czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji wszystkich instrumentów

Wszystkie instrumenty do leczenia kanałowego produkowane przez Poldent Sp. z o.o. są niesterylne. Przed pierwszym
użyciem i po każdym kolejnym należy je poddać czyszczeniu, dezynfekcji i sterylizacji wg. poniższych wskazówek.

Informacje wstępne
•
•
•
•

Za sterylność wyrobu zarówno przed pierwszym jak i każdym kolejnym użyciem odpowiada użytkownik.
Dla własnego bezpieczeństwa używaj sprzętu ochronnego np. rękawiczek.
Używaj tylko środków przeznaczonych do czyszczenia lub sterylizacji instrumentów dentystycznych.
Używając chemicznych roztworów do namaczania instrumentów, zawsze należy postępować zgodnie z
instrukcją producenta płynu.
• Nadmierne stężenie płynu i zbyt długi czas namaczania (niezgodne z instrukcją producenta płynu) mogą
spowodować uszkodzenie instrumentów.
• Plastikowe rączki mogą się stopić lub zdeformować w temperaturze powyżej 200°C.

OSTRZEŻENIE

REKOMENDACJA

• Wielokrotne sterylizowanie instrumentów nie wpływa na ich stan. Żywotność instrumentu uwarunkowana
jest częstotliwością jego użycia.
• Nie należy przekraczać zalecanej ilości użyć instrumentów.
• Instrumenty mogą być dezynfekowane w łagodnych środkach dezynfekcyjnych oraz myte w myjkach
ultradźwiękowych.

Instrukcja czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji instrumentów
Czyszczenie
ręczne

- Usuń ręcznie resztki zębiny, używając miękkiej szmatki.
- Spłucz większe zabrudzenia z instrumentu.

Czyszczenie
automatyczne

- Umieść instrumenty w myjce ultradźwiękowej w przeznaczonym do tego koszyczku. Postępuj zgodnie z
instrukcją urządzenia.
- Używaj urządzenia spełniającego wymogi normy ISO 15883.

Dezynfekcja

- Zanurz instrumenty w roztworze dezynfekującym, zwróć uwagę na zalecenia producenta płynu odnośnie
czasu dezynfekcji.
- Płucz pilniki w destylowanej lub demineralizowanej wodzie, aby pozbyć się resztek płynu czyszczącego.
- Wysusz.

Ocena

Sterylizacja

Dokładnie sprawdź czyszczone instrumenty. Wyrzuć uszkodzone, połamane lub pogięte.
- Wszystkie instrumenty mogą być wielokrotnie sterylizowane w autoklawie parowym w temperaturze 134°C
- Zalecany czas sterylizacji 35-40 minut.
- Używaj urządzeń spełniających wymogi normy ISO 13060, ISO 285.
- Procedurę sterylizacji przeprowadzaj zgodnie z normą ISO 17665.

UWAGA!
Użycie instrumentu więcej razy niż jest to zalecane może spowodować złamanie ostrza w kanale

Dane wytwórcy:
Poldent Sp. z o. o.
Dzika 2
00-194 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 351-76-50 do 51
fax: +48 22 351-76-79
www.poldent.pl, www.endostar.eu, e-mail: poldent@poldent.pl endostar@endostar.eu
Data ostatniej aktualizacji instrukcji: 01.2018

