
KLAMRA DO KOFERDAMU — INSTRUKCJA UŻYCIA

Ostrzeżenia — Przeznaczone wyłącznie do specjalistycznego zastosowania stomatologicznego. Klamry należy wymienić, jeśli są 
odkształcone, zużyte lub pęknięte. Okres trwałości klamer zależy od liczby zastosowań i dbałości podczas zastosowania, czyszczenia 
i przechowywania. Klamry mogą ulec uszkodzeniu, jeśli nie są używane roztwory detergentów lub środków czyszczących 
o neutralnym pH.  Wiadome jest, że klamry mogą ulec złamaniu lub uszkodzeniu po wielu zastosowaniach lub wskutek nadmiernego 
rozciągnięcia.

Przeznaczenie — Klamra jest przeznaczona do umieszczenia na zębie w celu zabezpieczenia koferdamu na miejscu i odsunięcia 
tkanek od obszaru zabiegu.

Instrukcja użycia — Wyjąć klamrę z opakowania, a następnie oczyścić i wysterylizować przed użyciem. Obwiązać (nicią dentystyczną) 
klamrę, aby zapobiec połknięciu w przypadku przemieszczenia lub złamania klamry. (Zalecana technika, patrz ilustracja A). Wstępnie 

dopasować klamrę, aby upewnić się, że występuje czteropunktowy kontakt z powierzchniami proksymalnymi zęba. 
Stosując technikę skrzydełkową, klamrę należy umieścić we wstępnie nakłutym otworze w koferdamie, tak aby 
skrzydełka utrzymywały otwór otwarty. Za pomocą kleszczy do koferdamu można umieścić koferdam i klamrę na zębie. 
Następnie koferdam należy zsunąć ze skrzydełek klamry i na ząb.

Czyszczenie — Klamrę należy wypłukać i oczyścić niezwłocznie po zabiegu. Brak oczyszczenia skróci okres użytkowania klamry 
i może prowadzić do przebarwienia lub korozji. Przed czyszczeniem ultradźwiękowym należy spłukać i usunąć nadmiar materiałów. 
Zastosować roztwór czyszczący o neutralnym pH, taki jak np. BioSonic UC30 do zastosowań ogólnych lub UC31 do zastosowań 
ogólnych z inhibitorem korozji, oraz przestrzegać instrukcji podanych przez producenta myjki ultradźwiękowej. Spłukać środki 
czyszczące z klamry. Skontrolować w celu potwierdzenia, że wszystkie materiały zostały usunięte z klamry. Powtórzyć w razie potrzeby. 
Pozostawić klamrę do wysuszenia. Szczegółowe instrukcje czyszczenia można znaleźć w instrukcji czyszczenia akcesoriów do 
koferdamu (nr kat.: 20004841).

Sterylizacja — Ważne: jeśli na klamrze znajdują się jakiekolwiek pozostałości materiału, może to uniemożliwić sterylizację klamry.

Autoklawować (sterylizować parą) przez 15 minut w temperaturze 132°C/270°F w autoklawie grawitacyjnym.
lub

Autoklawować przez 4 minuty w temperaturze 132°C/270°F w sterylizatorze z próżnią wstępną.

Przestrzegać instrukcji podanej przez producenta autoklawu w celu zapewnienia, że nie przekroczono maksymalnej wielkości wsadu.

Kontrola — Przed użyciem należy zawsze kontrolować klamrę pod kątem prawidłowego napięcia, odkształcenia, zużycia oraz 
uszkodzenia. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek wad należy wyrzucić klamrę.

Dbałość — W celu zapewnienia maksymalnego okresu użytkowania nie wyginać ani nie odkształcać klamry. Nie dopuścić do 
porysowania klamry innymi klamrami lub instrumentami.

W przypadku stosowania technik obturacyjnych z użyciem podchlorynu sodu należy natychmiast po zabiegu wypłukać klamrę wodą. 
Długa styczność z podchlorynem sodu może spowodować wżery klamry, co prowadzi do znacznie krótszego okresu użytkowania klamry.

Przestrzeganie tych instrukcji pomoże wydłużyć okres użytkowania klamry. Do odpowiedzialności użytkownika należy zapewnienie, 
że zostaną podjęte te kroki i środki ostrożności.

Uwaga: Każde poważne zdarzenie, które wystąpiło w związku z wyrobem, należy zgłaszać producentowi i właściwemu 
organowi państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba użytkownika i/lub miejsce zamieszkania pacjenta.

Ilustracja A

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, OH 44223 / Stany Zjednoczone
Tel. Stany Zjednoczone i Kanada 1 800 221 3046
 +1 330 916 8800
Faks +1 330 645 8704
info.us@coltene.com

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

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