
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΠΑΓΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΜΟΝΩΤΗΡΑ

Προειδοποιήσεις – Προορίζεται για επαγγελματική οδοντιατρική χρήση μόνο. Οι αρπάγες πρέπει να αντικαθίστανται εάν παραμορφωθούν, φθαρούν ή 
ραγίσουν. Η διάρκεια ζωής της αρπάγης εξαρτάται από τον αριθμό των χρήσεων και απαιτείται προσοχή κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, του καθαρισμού 
και της φύλαξης. Οι αρπάγες μπορεί να υποστούν ζημιά εάν δεν χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά ή διαλύματα καθαρισμού με ουδέτερο pH.  Οι αρπάγες 
είναι γνωστό ότι σπάνε ή καταστρέφονται μετά από πολλαπλές χρήσεις ή ως αποτέλεσμα υπερβολικής έκτασης.

Προοριζόμενη χρήση – Η αρπάγη προορίζεται για να τοποθετείται επάνω από ένα δόντι για να ασφαλίσει τον οδοντιατρικό απομονωτήρα στη θέση του 
και να απομακρύνει τον ιστό από την περιοχή της διαδικασίας.

Οδηγίες χρήσης – Αφαιρέστε την αρπάγη από τη συσκευασία, στη συνέχεια καθαρίστε και αποστειρώστε την αρπάγη πριν τη χρήση. Πραγματοποιήστε 
απολίνωση ασφαλείας (οδοντιατρικό νήμα) γύρω από την αρπάγη για να αποτρέψετε την κατάποση σε περίπτωση εκτόπισης ή θραύσης της αρπάγης. (Βλ. 

Εικόνα A για τη συνιστώμενη τεχνική). Δοκιμάστε την εφαρμογή της αρπάγης για να διασφαλίσετε ότι υπάρχει επαφή τεσσάρων σημείων 
με τις όμορες επιφάνειες του δοντιού. Χρησιμοποιώντας την τεχνική με πτερύγια, η αρπάγη στη συνέχεια τοποθετείται μέσα στην 
προσχηματισμένη οπή στον απομονωτήρα έτσι ώστε τα πτερύγιά της να διατηρούν την οπή ανοικτή. Με τη βοήθεια του αρπαγοφόρου, 
ο οδοντιατρικός απομονωτήρας και η αρπάγη μπορούν να τοποθετηθούν επάνω από το δόντι. Ο οδοντιατρικός απομονωτήρας στη 
συνέχεια γλιστρά από τα πτερύγια της αρπάγης και τίθεται επάνω στο δόντι.

Καθαρισμός – Οι αρπάγες πρέπει να ξεπλένονται και να καθαρίζονται αμέσως μετά τη διαδικασία. Η παράλειψη του καθαρισμού θα μειώσει τη διάρκεια 
ζωής της αρπάγης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κηλίδωση ή διάβρωση. Ξεπλύνετε και αφαιρέστε τα περιττά υλικά πριν από τον καθαρισμό με 
υπερήχους. Χρησιμοποιήστε διάλυμα καθαρισμού με ουδέτερο pH, όπως, ενδεικτικά, το BioSonic UC30 General Purpose ή UC31 General Purpose + Rust 
Inhibitor, και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή της συσκευής καθαρισμού με υπερήχους. Ξεπλύνετε τους παράγοντες 
καθαρισμού από τις αρπάγες. Επιθεωρήστε για να επιβεβαιώσετε ότι όλα τα υλικά έχουν απομακρυνθεί από την αρπάγη. Επαναλάβετε εάν είναι 
απαραίτητο. Αφήστε τις αρπάγες να στεγνώσουν. Ανατρέξτε στο P/N 20004841 Dental Dam Accessories Cleaning IFU για λεπτομερείς οδηγίες καθαρισμού.

Αποστείρωση – Είναι σημαντικό ότι εάν παραμείνει οποιοδήποτε υλικό επάνω στην αρπάγη, αυτό μπορεί να εμποδίσει την αποστείρωση της αρπάγης.

Αποστειρώστε σε αυτόκαυστο (αποστειρωτή ατμού) για 15 λεπτά στους 132 °C σε αποστειρωτή ατμού βαρύτητας.
ή

Αποστειρώστε σε αυτόκαυστο για 4 λεπτά στους 132 °C σε αποστειρωτή με προκατεργασία κενού.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του αυτόκαυστου για να διασφαλίσετε ότι δεν γίνεται υπέρβαση του μέγιστου φορτίου.

Επιθεώρηση – Επιθεωρείτε πάντα την αρπάγη για σωστή τάση, τυχόν παραμόρφωση, φθορά ή ζημιά πριν τη χρήση. Απορρίψτε τις αρπάγες εάν 
παρατηρηθεί οποιαδήποτε ατέλεια.

Φροντίδα – Για τη διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης, μην κάμπτετε ή παραμορφώνετε την αρπάγη. Μην αφήνετε τις αρπάγες να γρατσουνιστούν από 
άλλες αρπάγες ή εργαλεία.

Κατά τη χρήση τεχνικών επιπωματισμού που περιλαμβάνουν υποχλωριώδες νάτριο, διασφαλίστε ότι οι αρπάγες ξεπλένονται αμέσως με νερό μετά τη 
διαδικασία. Η παρατεταμένη επαφή με υποχλωριώδες νάτριο μπορεί να προκαλέσει σημειακή διάβρωση της αρπάγης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά 
μικρότερη διάρκεια ζωής της αρπάγης.

Η τήρηση αυτών των οδηγιών θα βοηθήσει στην παράταση της διάρκειας ζωής της αρπάγης. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να διασφαλίσει ότι 
λαμβάνονται αυτά τα βήματα και οι προφυλάξεις.

Σημείωση: Αναφέρετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό συμβεί σε σχέση με αυτήν τη συσκευή στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή 
του κράτους-μέλους στο οποίο έχει την έδρα του ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, OH 44223 / Η.Π.Α.
Τηλ. Η.Π.Α. & Καναδάς +1 800 221 3046
 +1 330 916 8800
Φαξ +1 330 645 8704
info.us@coltene.com

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstrasse 30
89129 Langenau / Γερμανία
Τηλ. +49 (0) 7345 805 0
Φαξ +49 (0) 7345 805 201
info.de@coltene.com

Coltène/Whaledent AG 
Feldwiesenstrasse 20 
9450 Altstätten / Ελβετία 
Τηλ. +41(0)71 757 53 00 
Φαξ +41(0)71 757 53 01 
info.ch@coltene.com
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