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Használati utasítás
Javallatok:
A NovaBone Dental Putty töltényadagoló kizárólag a NovaBone Dental Putty
töltényekkel használandó. A töltények külön kaphatók, csontpótló anyaggal
előzetesen feltöltve.

Sterilizálás:
A töltényadagoló teljesen szárazon, összeszerelve sterilizálandó. Tegye vissza
a rugót a dugattyúra - a megfelelő összeszerelés érdekében figyeljen arra,
hogy a rugón lévő kis hurok a dugattyú hátsó részéhez kerüljön (a megfelelő
helyzetet lásd az 1. ábrán).

Töltényadagoló
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Ezt követően helyezze be a dugattyút és a rugót az egységbe, amíg a
dugattyú hátsó része a hátsó markolat belső részén lévő támasztékhoz kerül
(a megfelelő helyzetet lásd a 2. ábrán).

(4)

Használati utasítás:
1. Vegye ki a tartóból a töltényt.
2. Tolja be a töltényt az adagolóba, amíg a helyére nem záródik..
3. Igazítsa a fekete műanyag dugattyút és rugót a markolókar alsó részén
található támasztékhoz, a markolaton található nyíl által jelzett módon.
MEGJEGYZÉS: Ne a markolaton lévő rövid támasztékhoz igazítsa (a 3b.
ábrán látható módon), mivel ebben a helyzetben a markolat nem záródik
és nem működik megfelelően.
4. Vegye le a töltényről a kis fekete kupakot.
5. Lassú, folyamatos nyomást gyakorolva nyomja be a markolatot a csontpótló
gitt kinyomásához.
6. Használat után vegye ki és dobja ki a töltényt.
Sterilitás:
A töltényadagolót nem steril állapotban szállítják, és használat előtt sterilizálni
kell azt. Az adagoló sterilizálható autoklávban vagy legfeljebb 140° C (285° F)
hőmérsékleten, illetve hideg, folyadékos sterilizálással. A tisztítási és sterilizálási
utasítások alább találhatók.
Ellenjavallatok / Óvintézkedések / Figyelmeztetések:
Lásd a töltényhez mellékelt NovaBone Dental Putty használati utasításokat.

2. ábra

Ha a dugattyú a megfelelő helyzetbe kerül, a markolat szabadon mozog, és
használat közben nem szorul be. Ha a dugattyú nem a megfelelő helyzetbe
kerül, a markolat csak nagy erőt kifejtve zárható, ami a markolat vagy
a dugattyú töréséhez vezethet.
A töltényadagoló autoklávban vagy hideg oldattal sterilizálható.
Sterilizálás autoklávban: 	
A sterilizálást az autokláv gyártójának
utasításai alapján végezze; általában 20 perc
szükséges 121° C/250° F hőmérsékleten,
15 psi nyomás alatt.
Sterilizálás hideg oldattal:	Merítse be az egységet 25° C hőmérsékletű
aktivált hideg oldatba úgy, hogy az teljesen
elfedje, az edényt fedje le, és végezze
a sterilizálást a hideg oldat gyártója által
meghatározott ideig. Vegye ki az oldatból az
egységet, és öblítse át azt alaposan steril,
meleg vízzel (ásványmentesített vizet is
használhat) Rázza le az alkatrészekről a
felesleges vizet, és függőleges helyzetbe
állítva hagyja a levegőn megszáradni.

Óvatosság:
Az Egyesült Államok szövetségi törvényei alapján az eszköz kizárólag orvos
által vagy orvosi rendelvényre értékesíthető.

Tisztítási és sterilizálási utasítások
Tisztítás:
Használat után a fogászati széknél törölje le a töltényadagolóról a fölösleges
anyagot és rárakódást.
1. módszer:	Az egység szétszedéséhez húzza felfele a hátsó kart, így
kiveheti a fekete dugattyút. Vegye ki a dugattyúból a fém rugót,
és helyezze mindhárom alkatrészt (markolat, dugattyú és rugó)
egy ultrahangos tisztítóba. Fedje le és tisztítsa 16-20 percig
(50° C/122° F hőmérsékleten, ha az egység melegíthető).
Vegye ki az alkatrészeket, és öblítse át azokat alaposan steril,
meleg édesvízzel (ásványmentesített vizet is használhat)
Rázza le az alkatrészekről a vizet, és függőleges helyzetbe
állítva hagyja a levegőn megszáradni.
2. módszer: 	A fentiekben ismertetett módon szedje szét az egységet.
Kíméletes tisztítószerrel és puha sörtéjű kefével alaposan
dörzsöljön át minden alkatrészt. Vegye ki az alkatrészeket,
és öblítse át azokat alaposan steril, meleg édesvízzel
(ásványmentesített vizet is használhat) Rázza le az
alkatrészekről a vizet, és függőleges helyzetbe állítva hagyja
a levegőn megszáradni.
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