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Dozownik do dawkowania  
z pojemników
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Sposób użycia 
Wskazania: 
Dozownik jest przeznaczony wyłącznie do dawkowania zawartości  
z pojemników z masą NovaBone Dental Putty. Pojemniki są sprzedawane 
osobno i są dostarczane wstępnie napełnione materiałem zastępczym  
do wszczepów kostnych. 

Sposób użycia: 
1. Wyjąć pojemnik z tacy.
2. Wcisnąć pojemnik do dozownika, aby go zablokować.
3. Ustawić czarny plastikowy tłoczek z tworzyw sztucznych i sprężynę przy 

płaskiej podporze pod spodem dźwigni uchwytu (w miejscu oznaczonym 
strzałką nadrukowaną na uchwycie). UWAGA: Nie należy ustawiać 
elementów przy krótkim słupku uchwytu (Rysunek 3b), ponieważ w takim 
położeniu uchwyt zamknie się i nie będzie działać prawidłowo.

4. Zdjąć małą czarną zatyczkę z końcówki pojemnika.
5. Aby wycisnąć masę, należy powoli i stabilnie ściskać uchwyt.
6. Po użyciu pojemnik należy wyjąć i wyrzucić. 

Sterylność: 
Dozownik do dawkowania z pojemników jest dostarczany niesterylny i przed 
użyciem konieczna jest jego sterylizacja. Dozownik można sterylizować 
termicznie w autoklawie, używając gorącego powietrza o temperaturze do 
140°C (285°F), albo w zimnym roztworze. Instrukcje czyszczenia i sterylizacji 
zamieszczono poniżej. 

Przeciwwskazania / środki ostrożności / ostrzeżenia: 
Należy zapoznać się ze sposobem użycia masy NovaBone Dental Putty, 
załączonym do pojemników. 

Przestroga: 
Zgodnie z prawem federalnym (USA) niniejszy wyrób może być sprzedawany 
wyłącznie przez lekarza albo na jego polecenie.

Instrukcje czyszczenia i sterylizacji 

Czyszczenie: 
Bezpośrednio po użyciu, jeszcze przy fotelu, należy usunąć nadmiar materiału 
oraz resztki z dozownika.
Metoda 1:  Rozmontować urządzenie, podnosząc tylny uchwyt w górę, 

aby wyjąć czarny tłoczek. Zdjąć metalową sprężynę z tłoczka 
i umieścić wszystkie trzy części (uchwyt, tłoczek i sprężynę)  
w myjce ultradźwiękowej. Zakryć i czyścić przez 16–20 minut  
(w temperaturze 50°C/122°F (jeśli urządzenie jest wyposażone 
w grzałkę)). Wyjąć i dokładnie wypłukać pod jałową, ciepłą 
wodą słodką (można użyć wody zdemineralizowanej). 
Wstrząsnąć, aby usunąć nadmiar wody, a następnie ustawić  
w pionie i pozostawić do wyschnięcia na powietrzu.

Metoda 2:   Rozmontować urządzenie w sposób opisany powyżej. 
Dokładnie wyczyścić każdą część łagodnym detergentem, 
szorując ją ręcznie szczoteczką o miękkim włosiu. Wyjąć  
i dokładnie wypłukać pod jałową, ciepłą wodą słodką (można 
użyć wody zdemineralizowanej). Wstrząsnąć, aby usunąć 
nadmiar wody, a następnie ustawić w pionie i pozostawić do 
wyschnięcia na powietrzu. 

Sterylizacja: 
Przed rozpoczęciem sterylizacji dozownik musi być suchy i w całości 
zmontowany. Założyć sprężynę na tłoczek, upewniając się, że mały otwór 
sprężyny znajduje się na tylnej stronie tłoczka (prawidłową metodę montażu 
przedstawia Zdjęcie 1).

Zdjęcie 1  

 

Następnie wprowadzić tłoczek i sprężynę do urządzenia, aż tył tłoczka znajdzie 
się przed platformą na spodzie tylnej dźwigni uchwytu (prawidłową metodę 
montażu przedstawia Zdjęcie 2).

Zdjęcie 2  

Gdy tłoczek jest prawidłowo ustawiony, uchwyt powinien poruszać 
się swobodnie i nie blokować się podczas użycia. Jeśli tłoczek jest w 
nieprawidłowej pozycji, w celu zamknięcia uchwytu konieczne będzie użycie 
nadmiernej siły, co może spowodować pęknięcie uchwytu albo tłoczka.
Dozownik można sterylizować w autoklawie albo w zimnym roztworze.
Sterylizacja w autoklawie:   Przeprowadzić sterylizację zgodnie z 

instrukcjami producenta sterylizatora; 
standardowo 20 minut w temperaturze 
121°C/250°F przy ciśnieniu 1 bar/15 psi. 

Sterylizacja w zimnym roztworze:  Zanurzyć urządzenie całkowicie  
w aktywowanym roztworze zimnym 
o temperaturze 25°C w pojemniku 
z pokrywką i pozostawić na czas 
zalecany przez producenta roztworu 
zimnego. Wyjąć urządzenie z roztworu 
i dokładnie wypłukać pod jałową 
ciepłą woda (można użyć wody 
zdemineralizowanej). Wstrząsnąć, aby 
usunąć nadmiar wody, a następnie 
ustawić w pionie i pozostawić do 
wyschnięcia na powietrzu.
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