
KOFFERDAMIN KLAMMERIN KÄYTTÖOHJE

Varoitukset – Tarkoitettu vain hammaslääketieteen ammattilaisen käyttöön. Klammerit on vaihdettava, jos ne ovat vääntyneet, 
kuluneet tai säröilleet. Klammerin käyttöikä riippuu käyttökertojen lukumäärästä sekä käytössä, puhdistuksessa ja säilytyksessä 
noudatetusta huolellisuudesta. Klammerit voivat vaurioitua, jos käytetään muuta kuin pH-neutraalia puhdistus- tai pesuliuosta.  
Klammerien on havaittu murtuvan tai vaurioituvan moninkertaisen käytön jälkeen tai liiallisen venytyksen seurauksena.

Käyttötarkoitus – Klammeri on tarkoitettu asetettavaksi hampaan päälle pitämään kofferdam paikallaan ja poistamaan kudos 
toimenpidealueelta.

Käyttöohjeet – Ota klammeri pakkauksesta, ja puhdista ja steriloi klammeri ennen käyttöä. Kiedo klammerin ympärille turvalanka 
(hammaslanka), joka estää mahdollisesti irronneen tai murtuneen klammerin nielemisen. (Katso käytettävää tekniikkaa 
koskeva suositus kuvasta A.) Sovita klammeria paikalleen ja varmista, että se on neljästä kohdasta kosketuksessa 
hampaan proksimaalipintojen kanssa. Klammeri asetetaan sitten paikalleen kofferdamiin valmiiksi lävistettyyn aukkoon 
siipitekniikkaa käyttäen niin, että sen siivekkeet pitävät aukon avoinna. Kofferdam ja klammeri voidaan asettaa hampaan 
päälle klammeripihtien avulla. Kofferdam liu'utetaan sitten pois klammerin siivekkeistä ja edelleen hampaaseen.

Puhdistus – Klammerit on huuhdeltava ja puhdistettava välittömästi toimenpiteen jälkeen. Puhdistamattoman klammerin käyttöikä 
lyhenee, minkä lisäksi klammeriin voi muodostua värjäytymiä tai syöpymiä. Huuhtele ja poista kaikki liialliset materiaalit ennen 
ultraäänipuhdistusta. Käytä pH-neutraalia puhdistusliuosta, kuten mm. BioSonic UC30 General Purpose tai UC31 General Purpose + Rust 
Inhibitor, ja noudata ultraäänipesurin valmistajan antamia ohjeita. Huuhtele puhdistusaineet klammereista. Varmista silmämääräisesti, 
että kaikki materiaali on irronnut klammerista. Toista käsittely tarvittaessa. Anna klammerien kuivua. Katso yksityiskohtaiset 
puhdistusohjeet ohjeesta P/N 20004841, Dental Dam Accessories Cleaning IFU.

Sterilointi – Tärkeää, sillä klammeriin mahdollisesti jäänyt materiaali saattaa estää klammerin steriloinnin.

Autoklavointi (höyrysterilointilaite) 15 minuuttia 132 ºC:ssa / 270 ºF:ssa painovoima-autoklaavissa.
tai

Autoklavointi 4 minuuttia 132 °C:ssa / 270 °F:ssa esityhjiösterilointilaitteessa.

Noudata autoklaavin valmistajan ohjeita ja varmista, että enimmäiskuormaa ei ylitetä.

Tarkastus – Tarkista klammerin asianmukainen kireys aina ennen käyttöä sekä onko siinä vääntymiä, kulumia tai vaurioita. Hävitä 
klammerit, jos havaitset niissä puutteita.

Hoito – Älä taivuta tai väännä klammeria, jotta varmistat sen mahdollisimman pitkän käyttöiän. Älä anna muiden klammerien tai 
instrumenttien naarmuttaa klammeria.

Käyttäessäsi täyttötekniikoita, joissa käytetään natriumhypokloriittia, varmista, että huuhtelet klammerit vedellä välittömästi toimenpiteen 
jälkeen. Pitkäaikainen kosketus natriumhypokloriittiin voi aiheuttaa klammeriin pistesyöpymiä, jotka lyhentävät klammerin käyttöikää 
merkittävästi.

Näiden ohjeiden noudattaminen auttaa pidentämään klammerin käyttöikää. Käyttäjä vastaa näiden ohjeiden ja varotoimenpiteiden 
noudattamisesta.

Huomautus: Ilmoita kaikista tähän laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista valmistajalle sekä toimivaltaiselle 
viranomaiselle siinä jäsenmaassa, johon käyttäjä ja/tai potilas on sijoittautunut.
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