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Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

1

Mô tả chủng loại trang thiết bị y tế

1.1

Mô tả trang
thiết bị y tế

Dầu bôi trơn tay khoan
Dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray là sản phẩm chứa hoạt chất làm sạch và dầu bôi
trơn cao cấp. Sử dụng đúng cách, phù hợp với tất cả các loại tay khoan nha khoa và
motor hơi.
• Sử dụng Hi-Clean Spray trước khi khi hấp sấy giúp tránh khỏi sự hư hại cho các
phụ kiện cơ khí.
• Khuyến cáo nên thường xuyên sử dụng dầu tra tay khoan Hi-Clean giúp kéo dài
tuổi thọ cho tay khoan cũng như tránh được sự hao mòn do hoạt động của tay
khoan mang lại.
• Dầu tra tay khoan Hi-Clean Spary được tạo ra với công thức rất hiệu quả cho
nhiều loại tay khoan với các đầu xịt khác nhau.
• Đầu xịt có thể được sử dụng lại với các chai dầu Hi-Clean Spray mới.

1.2

Danh mục
linh kiện và
phụ kiện

Vật tư, linh kiện và phụ kiện đi kèm:
1. Đầu phun to và nhỏ.
2. Hướng dẫn sử dụng

1.3

Mục đích/Chỉ
định sử dụng

1.4

Hướng dẫn sử
dụng

1.5

Chống chỉ
định

1.6

Cảnh báo và
thận trọng

Sử dụng trong lĩnh vực nha khoa. Có tác dụng tách túi lợi (nướu) rộng ra giúp Nha
sĩ mài răng không tổn thương và lấy dấu(mẫu) răng một cách chính xác.
Xem hình in trên thân chai. Hoặc để đầu tay khoan được bọc một vài tấm giấy khô
thấm hoặc vải sạch thấm. Xịt khoảng 2-3 giây cho dầu tràn qua đầu tay khoan đến
khi nào hết bẩn thì thôi. Tra dầu tay khoan 2 lần một ngày, một lần sau ca làm việc
buổi sáng và một lần sau khi kết thúc ca làm việc buổi chiều
Không có
• Bảo quan ở nhiệt độ dưới 400C tại khu vực nhiệt độ có thể kiểm soát được. Tránh
để nơi ánh sáng trực tiếp.
• Đây là sản phẩm dễ cháy nổ. Tránh tiếp xúc với nhiệt độ, tia lửa hay bất kỳ thực
thể nào dễ bắt lửa.
• Tuân thủ các qui định của chính phủ về việc loại bỏ. Hãy kiểm tra nếu thành phố
hay thị trấn của bạn cung cấp sự trợ giúp cho việc loại bỏ sản phẩm thải nguy hiểm.
•

Cấm vứt sản phẩm này vào lửa.

• Chai dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray chứa gas áp suất cao. Luôn lưu trữ chai ở
vị trí thẳng đứng.

1.7

Tác dụng bất
lợi có thể xảy
ra

Không có

2

Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)

3

Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)

4

Thông tin về tính an toàn/vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp
luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.
Đơn vị nhập khẩu

