15883.

Hướng dẫn sử dụng
Mũi nhổ răng

Tên sản phẩm: Mũi nhổ răng

Mẫu：US1、US2、US3、US4、US5、 US1L、
US1R、US6、UL1、UL2、UL3、UL4、 UL5、UC1、
UI1、UI2、UI7、UI8、UI9、UP1、 UP2、UP3、UP
4、UP5、UP6、UP7、UE1、 UE2、UE3、UE4

· Sử dụng chức năng khử trùng ở nhiệt độ cao.
Nhiệt độ không vượt quá 134 ° C, và việc khử
trùng dưới nhiệt độ không quá 20 phút.
· Chu trình khử trùng tuân theo chu trình khử
trùng trong EN ISO 15883.
Các bước làm sạch và khử trùng bằng cách sử dụng
Washerdisinfector.

1. Cẩn thận đặt sản phẩm vào giỏ khử trùng. Chỉ
Mục đích sử dụng：được sử dụng để cắt xương,
tạo xương và thu thập các mảnh xương.

cần cố định sản phẩm khi sản phẩm có thể tháo
rời trong thiết bị. Các sản phẩm không được
phép tiếp xúc với nhau.

Chống chỉ định：
1. Bệnh nhân mắc bệnh máu khó đông không được phép sử
dụng.

2. Bệnh nhân hoặc bác sĩ với máy tạo nhịp tim
bị cấm sử dụng.
3. Người bệnh tim, phụ nữ có thai và trẻ em nên
thận trọng khi sử dụng.
Thận trọng：

1. Đầu vặn vào tay khoan phải được vặn chặt.
2. Đầu phải được vặn chặt trong khi làm việc với vòi
xịt.
3. Đầu hút phải được làm sạch và khử trùng trước khi sử
dụng.

4. Khi đầu hoặc lớp phủ bị hư hỏng hoặc mòn, vui
lòng thay thế một cái mới.
5. Không uốn cong hoặc mài đầu.

6. Các khuyên vàng phải được làm sạch bằng nước
ngay sau khi ngâm trong H2O2, NaCIO, hoặc nó có thể
làm hỏng các mẹo.
Cài đặt và sử dụng:
Sử dụng cờ lê mô-men xoắn để vặn chèn, cho đến khi
tắt tiếng lách cách.

2. Sử dụng bộ chuyển đổi xả phù hợp và kết nối
các đường nước bên trong với kết nối xả của
máy giặt-khử trùng.
3. Khởi động chương trình.

4. Sau khi chương trình kết thúc, lấy sản phẩm
ra khỏi máy giặt-khử trùng, kiểm tra (tham
khảo phần "Kiểm tra và Bảo dưỡng") và đóng
gói (tham khảo chương "Bao bì"). Làm khô sản
phẩm nhiều lần nếu cần (tham khảo phần "Làm
khô").
Ghi chú:

a) Trước khi sử dụng, bạn phải đọc kỹ hướng
dẫn vận hành do nhà sản xuất thiết bị cung cấp
để làm quen với quy trình khử trùng và các biện
pháp phòng ngừa.
b) Với thiết bị này, việc làm sạch, khử trùng và làm
khô sẽ được thực hiện cùng nhau.
c) Làm sạch: (c1) Quy trình làm sạch phải phù hợp
với sản phẩm được xử lý. Thời gian xả nước phải đủ (5
- 10 phút). Gội trước trong 3 phút, rửa thêm 5 phút và
rửa lại hai lần với mỗi lần xả kéo dài trong 1 phút.
(c2) Trong công đoạn rửa, nhiệt độ nước không được
quá 45 ° C, nếu không protein sẽ đông đặc lại và rất
khó loại bỏ. (c3) Dung dịch được sử dụng có thể là
nước tinh khiết, nước cất, nước khử ion hoặc dung
dịch đa enzym, v.v ... và chỉ những dung dịch mới pha
mới được sử dụng.（c4）Trong quá trình sử dụng

chất tẩy rửa, phải tuân theo nồng độ và thời
gian do nhà sản xuất cung cấp. Chất làm sạch
được sử dụng là neodisher MediZym (Dr.
Weigert). d) Khử trùng: (d1) Sử dụng trực tiếp
sau khi khử trùng: nhiệt độ ≥ 90 ° C, thời gian
≥ 5 phút hoặc A0 ≥ 3000; Khử trùng sau khi
khử trùng và sử dụng: nhiệt độ ≥ 90 ° C, thời
gian ≥ 1 phút hoặc A0 ≥ 600
Cách sử dụng：

US1：Dùng để nắn xương, cưa xương răng, sắc.
US2：Được sử dụng để cắt xương, chính xác và
hiệu quả hơn. Với vạch sâu 7-8,5-10mm trên bề
mặt.
US3：Được sử dụng để cắt các mảnh xương nhỏ
hẹp tinh vi ở các vùng mỏng của giải phẫu. US4
：Được sử dụng để hình thành xương và thu
thập xương. Hình tròn, sắc nét ở chu vi. US5：
Được sử dụng cho nhựa của xương, dùng để cắt
phần xương, lưỡi cắt có đầu hình thang ngược,
nhọn ở ba cạnh.

US6: Được sử dụng để cắt các đoạn xương nhỏ hẹp
có độ tinh vi cao, chính xác và hiệu quả hơn. US1L：
Được sử dụng để cắt xương từ các góc độ khác nhau
với hiệu quả tốt nhất.
US1R：Được sử dụng để cắt xương từ các góc độ
khác nhau với hiệu quả tốt nhất.
UL1：Được sử dụng để làm bong tróc niêm mạc mũi
ở hàm trên, làm phẳng mịn ở chu vi.
UL2：Được sử dụng để làm bong tróc niêm mạc lỗ
mũi ở hàm trên, bảo vệ các cơ quan ở mức độ lớn
nhất.

UL3：Được sử dụng để cắt xương không vết thương gần mô
mềm hoặc vùng nhạy cảm. Mẹo bằng kim cương

- tráng.

UL4：Được sử dụng để cắt xương nhẹ để tránh làm tổn
thương mô mềm.

UL5：Dùng để bóc niêm mạc xoang hàm trên. UC1：
Được sử dụng để cắt dây chằng, giảm thiểu sự phá
hủy tế bào ngoại bào.

UI1：Dùng để cấy, có đầu bi ø1,6mm. UI2: Dùng
để cấy ghép, có đầu bi ø2,0mm. UI7: Được sử
dụng để chuẩn bị cấy ghép xương f inal si tes.
UI8: Để cấy ghép, ở kích thước cộng thêm. Tối đa
ø1,6mm.
UI9: Đầu cấy, kích thước mặt trước ø2,8mm. UP1:
Thu nhỏ bề mặt chân răng, làm sạch bề mặt chân
răng. UP2: Phẫu thuật nha chu: loại bỏ phần chóp
của chân răng bị gãy. Phẫu thuật nội nha: loại bỏ mô
viêm.
UP3: Để mở rộng quy mô, để loại bỏ vôi và làm sạch
bề mặt chân răng.

UP4: Khử mùi bề mặt rễ và lập kế hoạch rễ
(tráng kim cương).
UP5: Dùng cho vùng quanh răng, đi sâu vào túi
nha chu để điều trị.

UP6: Hình thành xương, lập kế hoạch gốc rễ trong khu vực
hoạt động.

UP7: Dùng để cắt xương và nong rộng ống tủy.

UE1: Được sử dụng cho trường hợp tuỷ ngược dòng,
đánh bóng đỉnh chân răng hiệu quả (phủ kim cương).
UE2: Dùng để điều trị mềm tủy răng. UE3: Được sử
dụng cho trường hợp tuỷ ngược dòng, đánh bóng
đỉnh chân răng hiệu quả (phủ kim cương). UE4：
Dùng để điều trị mềm tủy răng.
Điều kiện bảo quản:
Các mẹo nên được bảo quản ở nơi sạch sẽ, khô ráo, thông
gió, không có khí ăn mòn trong nhà.

正 反⾯ 印刷
不 印 边框
45mm × 550mm

Kết nối các phụ kiện:

Sử dụng cờ lê mô-men xoắn để vặn đầu.

(d2) Để khử trùng ở đây, nhiệt độ là 93 ° C, thời
gian là 2,5 phút và A0> 3000
e) Chỉ được sử dụng nước cất hoặc nước đã khử ion
có một lượng nhỏ vi sinh vật (<10 cfu / ml) cho tất cả
các bước rửa. (Ví dụ, nước tinh khiết tuân theo Dược
điển Châu Âu hoặc Dược điển Hoa Kỳ).

f) Sau khi làm sạch, dư lượng hóa chất phải nhỏ
hơn 10mg / L.
g) Không khí được sử dụng để làm khô phải được lọc bằng
HEPA.
h) Thường xuyên sửa chữa và kiểm tra thiết bị khử trùng. 5 Sấy
khô

Nếu quy trình làm sạch và khử trùng của bạn không
có chức năng làm khô tự động, hãy làm khô nó sau
khi làm sạch và khử trùng.
Phương pháp:

1. Trải giấy trắng sạch (vải trắng) trên mặt bàn
phẳng, hướng sản phẩm vào giấy trắng (vải
trắng), sau đó làm khô sản phẩm bằng khí nén
khô đã lọc (áp suất tối đa 3 bar). Cho đến khi
không còn chất lỏng nào phun lên giấy trắng
(vải trắng) thì việc làm khô sản phẩm đã hoàn
thành.
2. Nó cũng có thể được làm khô trực tiếp trong
tủ sấy y tế (hoặc tủ sấy). Nhiệt độ sấy khuyến
nghị là 80 ° C〜120 ° C và thời gian phải là 15〜
40 phút. Ghi chú:
a) Việc làm khô sản phẩm phải được thực hiện ở nơi
sạch sẽ.
b) Nhiệt độ sấy không được vượt quá 138 ° C;
c) Các thiết bị được sử dụng cần được kiểm tra và
bảo dưỡng thường xuyên.

6 Kiểm tra và bảo trì
Trong chương này, chúng tôi chỉ kiểm tra hình thức bên ngoài của
sản phẩm.

1. Kiểm tra sản phẩm. Nếu vẫn còn vết ố trên sản
phẩm sau khi làm sạch / khử trùng, toàn bộ quy trình
làm sạch / khử trùng phải được lặp lại.

2. Kiểm tra sản phẩm. Nếu rõ ràng là bị hư
hỏng, bị đập vỡ, bị tách rời, bị ăn mòn hoặc bị
uốn cong thì phải loại bỏ và không được phép
tiếp tục sử dụng. 3. Nếu thời gian phục vụ (số
lần) của sản phẩm đạt đến tuổi thọ (số lần) quy
định, vui lòng thay thế kịp thời.

Làm sạch, khử trùng và khử trùng
Cảnh báo:

7 Bao bì

Việc sử dụng chất tẩy rửa và chất khử trùng mạnh

chóng đóng gói trong túi tiệt trùng y tế (hoặc hộp

(pH kiềm> 9 hoặc pH axit <5) sẽ làm giảm tuổi thọ
của sản phẩm. Và trong những trường hợp như vậy,
nhà sản xuất không chịu trách nhiệm.

Thiết bị này sẽ không được tiếp xúc với nhiệt độ
cao trên 138 ° C.
Giới hạn xử lý:
Các sản phẩm đã được thiết kế cho một số
lượng lớn các chu kỳ tiệt trùng. Các vật liệu
được sử dụng trong sản xuất đã được lựa chọn
phù hợp. Tuy nhiên, với mỗi lần chuẩn bị mới
để sử dụng, các ứng suất nhiệt và hóa học sẽ
dẫn đến việc sản phẩm bị lão hóa. Số lần tiệt
trùng cho đầu ti tối đa là 300 lần.
1 Xử lý ban đầu
1.1 Nguyên tắc xử lý
Chỉ có thể tiến hành khử trùng hiệu quả sau khi hoàn
thành việc làm sạch và khử trùng hiệu quả. Vui lòng
đảm bảo rằng, là một phần trách nhiệm của bạn về
tính vô trùng của sản phẩm trong quá trình sử dụng,
chỉ những thiết bị đã được kiểm định đầy đủ và các
quy trình dành riêng cho sản phẩm mới được sử
dụng để làm sạch / khử trùng và khử trùng, và các
thông số đã được xác nhận được tuân thủ trong mọi
chu kỳ.
Cũng vui lòng tuân theo yêu cầu pháp lý có thể thực
hiện được.

Lắp đặt sản phẩm đã khử trùng và làm khô và nhanh
đựng đặc biệt, hộp vô trùng).
Ghi chú:

a) Bao bì được sử dụng phù hợp với ISO 11607;

b) Nó có thể chịu được nhiệt độ cao 138 ° C và
có đủ khả năng thấm hơi nước;
c) Môi trường đóng gói và các dụng cụ liên quan phải
được vệ sinh thường xuyên để đảm bảo sạch sẽ, ngăn
ngừa sự đưa chất bẩn vào; d) Tránh tiếp xúc với các
bộ phận của các kim loại khác nhau khi đóng gói.

8 Khử trùng
Chỉ sử dụng quy trình ion izat bằng hơi nước thấp
(quy trình chân không sơ bộ phân đoạn *) để khử
trùng và các quy trình khử trùng khác bị cấm:
1. Máy tiệt trùng hơi nước phù hợp với EN13060 hoặc
được chứng nhận theo EN 285 để phù hợp với EN ISO
17665;
2. Nhiệt độ tiệt trùng cao nhất là 138 ° C;

3. Thời gian tiệt trùng ít nhất 4 phút ở nhiệt độ
132 ° C / 134 ° C và áp suất 2.0 bar ~ 2.3 bar.
4. Để thời gian tiệt trùng tối đa là 20 phút ở 134
° C.
Ghi chú:

a) Chỉ những sản phẩm đã được làm sạch và
khử trùng hiệu quả mới được khử trùng;

1.2 Điều trị sau phẫu thuật
Việc xử lý hậu phẫu phải được tiến hành ngay,
chậm nhất là 30 phút sau khi kết thúc ca mổ.
Các bước thực hiện như sau:
1. Để Máy phẫu thuật siêu âm hoạt động trong
20-30 giây ở chế độ tưới để rửa sạch tay khoan
và đầu mút;
2. Lấy tay khoan ra khỏi Dụng cụ phẫu thuật
siêu âm và rửa sạch bụi bẩn trên bề mặt sản
phẩm bằng nước tinh khiết (hoặc nước cất /
nước khử ion);
3. Lau khô sản phẩm bằng khăn mềm sạch và
đặt vào khay sạch.

b) Trước khi sử dụng máy tiệt trùng để tiệt trùng, hãy
đọc Hướng dẫn sử dụng do nhà sản xuất thiết bị cung
cấp và làm theo hướng dẫn.
c) Không sử dụng phương pháp khử trùng bằng không khí
nóng và khử trùng bằng bức xạ vì có thể làm hỏng sản
phẩm;

d) Vui lòng sử dụng các quy trình tiệt trùng được
khuyến nghị để tiệt trùng. Không nên khử trùng bằng
các quy trình khử trùng khác như ethylene oxide,
formaldehyde và ion plasma ster izat ở nhiệt độ
thấp. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về các
quy trình không được khuyến nghị. Nếu bạn sử dụng
các quy trình tiệt trùng chưa được khuyến nghị, vui
lòng tuân thủ các tiêu chuẩn hiệu quả liên quan và
xác minh tính phù hợp và hiệu quả.

Ghi chú:

a) Nước sử dụng ở đây phải là nước tinh khiết,
nước cất hoặc nước đã khử ion.

Quy trình chân không trước Fract ional = khử trùng bằng

2 Chuẩn bị trước khi làm sạch Các

hơi nước với chân không sơ bộ lặp đi lặp lại. Quy trình được

bước:

sử dụng ở đây là khử trùng từng hình thức bằng hơi nước

Dụng cụ: Cờ lê hoặc cờ lê lực Endo, khay, bàn chải

thông qua ba máy hút trước.

mềm, vải mềm sạch và khô

9 Bộ nhớ

1. Tháo đầu vặn ra khỏi sản phẩm bằng cờ lê endo
hoặc cờ lê mô-men xoắn do Công ty TNHH Dụng cụ y
tế Guilin Woodpecker cung cấp, sau đó đặt đầu và cờ
lê vào khay sạch.

2. Sau đó dùng khăn mềm lau khô sản phẩm và
phụ kiện rồi cho vào khay sạch.
3 Làm sạch

Việc vệ sinh phải được thực hiện không muộn
hơn 24 giờ sau khi vận hành.

1. Bảo quản trong môi trường sạch, khô, thoáng,
không bị ăn mòn với độ ẩm tương đối từ 10% đến
93%, áp suất khí quyển từ 70KPa đến 106KPa và
nhiệt độ từ -20 ° C đến +55 ° C; 2. Sau khi tiệt trùng,
sản phẩm cần được đóng gói trong túi tiệt trùng y tế
hoặc hộp kín sạch sẽ, bảo quản trong tủ bảo quản
chuyên dụng. Thời gian bảo quản không quá 7 ngày.
Nếu vượt quá, cần xử lý lại trước khi sử dụng.

Việc làm sạch có thể được chia thành làm sạch
tự động và làm sạch thủ công. Việc vệ sinh tự
động được ưu tiên nếu có điều kiện.
3.1 Làm sạch tự động

· Chất làm sạch được chứng nhận là val id
theo chứng nhận CE phù hợp với EN ISO 15883.
· Phải có một đầu nối xả nước kết nối với
khoang bên trong của sản phẩm.
· Quy trình làm sạch phù hợp với sản phẩm và
thời gian tưới là đủ.
Khuyến nghị sử dụng máy giặt-khử trùng không
phù hợp với EN I SO 15883. Đối với quy trình cụ
thể, vui lòng tham khảo phần khử trùng tự động
trong phần tiếp theo "Khử trùng".

Ghi chú:

a) Môi trường bảo quản phải sạch sẽ và phải
được khử trùng thường xuyên;
b) Bảo quản sản phẩm phải được chia lô và
đánh dấu, ghi sổ.
10 Giao thông vận tải

1. Ngăn ngừa chấn động và rung lắc quá mức trong
quá trình vận chuyển và xử lý cẩn thận;
2. Không được để lẫn với hàng nguy hiểm trong quá
trình vận chuyển.
3. Tránh tiếp xúc với nắng, mưa hoặc tuyết trong

vận tải.

Ghi chú:

a) Chất làm sạch không nhất thiết phải là nước tinh
khiết. Nó có thể là nước cất, nước khử ion hoặc đa
enzym. Nhưng hãy đảm bảo rằng chất làm sạch đã
chọn tương thích với sản phẩm.

b) Trong công đoạn rửa, nhiệt độ nước không
được quá 45 ° C, nếu không protein sẽ đông đặc
lại, khó loại bỏ.
c) Sau khi làm sạch, dư lượng hóa chất phải nhỏ
hơn 10mg / L.
4 Khử trùng
Khử trùng phải được thực hiện không muộn
hơn 2 giờ sau giai đoạn làm sạch. Khử trùng tự
động được ưu tiên nếu có điều kiện.
4.1 Khử trùng tự động-Máy giặt-khử trùng
· Máy giặt-khử trùng được chứng minh là hợp
lệ bằng chứng nhận CE phù hợp với EN ISO
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