
PRESIDENT® avtrykksskåler til engangsbruk

Indikasjoner – Brukes til å holde avtrykksmaterialer – brukes til å ta avtrykk av pasienters tenner.

Bruksanvisning

PRESIDENT® avtrykksskåler til engangsbruk gir en metallskåls stivhet og samtidig plastskålens praktiske egenskaper. Avtrykksskålen til engangs-
bruk er konstruert spesielt for å gi høyeste grad av stivhet og stabilitet for å hindre deformasjon og gjennombitt og dermed gi konstant nøyaktige 
avtrykk. Den er laget av svært stiv, gjennomsiktig polystyrenplast. Skålen har en anatomisk konstruksjon som gjør at den passer for de ! este pasi-

enter, og den kan justeres ved behov.

Prosedyre:

• Prøv skålen i pasientens munn for å kontrollere at den passer, og utfør justeringer ved behov. 
• Det er lett å skjære den til eller mykne den med varme for å justere den brukertilpasset.

 Mykning: før skålen gjennom en ! amme noen ganger for å mykne den, og bøy den deretter til ønsket form.
 Tilskjæring: bruk slipespindel, stort bor eller skjærekniv for akryl for å skjære til ønsket størrelse. Pass på at kantene er glatte etter tilskjæringen.

• Det anbefales å bruke skållim for bedre feste av avtrykksmaterialer som er silikonbaserte. 
Påfør skållimet på den innvendige over! aten og på skålens perifere område. La skållimet tørke i samsvar med produsentens bruksanvisning.

• Før første bruk kan skålen desin" seres med glutaraldehydbasert middel - metode med kald oppløsning. Følg bruksanvisningen fra desinfeksjons-

middelprodusenten.
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KUN ENGANGSBRUK TILLATT på grunn av kontakt med miljøet inne i munnen.

PRESIDENT® avtrykksskåler

C6901 til C6909 inneholder 12 perforerte plastskåler til engangsbruk

C6901 Overkjeve - Large Størrelse 1

C6902 Underkjeve - Large Størrelse 2

C6903 Overkjeve - Medium Størrelse 3

C6904 Underkjeve - Medium Størrelse 4

C6905 Overkjeve - Small Størrelse 5

C6906 Underkjeve - Small Størrelse 6

C6907 Øvre venstre/nedre høyre kvadrant Størrelse 7

C6908 Øvre høyre/nedre venstre kvadrant Størrelse 8

C6909 Anterior universell Størrelse 9

C6910 Sortimentpakning (1 av alle (9) størrelser) Alle

www.coltene.com

P/N 31043B

FORSIKTIG

Enheten kan kun selges etter ordre fra autorisert helsepersonell.

Skal ikke brukes hvis produktet er smeltet.

Skal avhendes i samsvar med lokale forskrifter.



PRESIDENT® skål AC 
Autoklaverbare avtrykksskåler til engangsbruk

Indikasjoner – Brukes til å holde avtrykksmaterialer – brukes til å ta avtrykk av pasienters tenner.

Bruksanvisning

PRESIDENT® avtrykksskåler til engangsbruk gir en metallskåls stivhet og samtidig plastskålens praktiske egenskaper. Avtrykksskålen til engangs-
bruk er konstruert spesielt for å gi høyeste grad av stivhet og stabilitet for å hindre deformasjon og gjennombitt og dermed gi konstant nøyaktige 
avtrykk. Den er laget av svært stiv, gjennomsiktig polystyrenplast. Skålen har en anatomisk konstruksjon som gjør at den passer for de ! este pasi-

enter, og den kan justeres ved behov.

Prosedyre:

• Prøv skålen i pasientens munn for å kontrollere at den passer, og utfør justeringer ved behov. 
• Det er lett å skjære den til eller mykne den med varme for å justere den brukertilpasset.

 Mykning: før skålen gjennom en ! amme noen ganger for å mykne den, og bøy den deretter til ønsket form.
 Tilskjæring: bruk slipespindel, stort bor eller skjærekniv for akryl for å skjære til ønsket størrelse. Pass på at kantene er glatte etter tilskjæringen.

• Det anbefales å bruke skållim for bedre feste av avtrykksmaterialer som er silikonbaserte. 
Påfør skållimet på den innvendige over! aten og på skålens perifere område. La skållimet tørke i samsvar med produsentens bruksanvisning.

• Autoklaver skålen i samsvar med produsentens bruksanvisning før første bruk.

President®  skål AC

C6950 til C6959 inneholder 12 perforerte plastskåler til engangsbruk

C6950 Overkjeve - Large Størrelse 1

C6951 Underkjeve - Large Størrelse 2

C6952 Overkjeve - Medium Størrelse 3

C6953 Underkjeve - Medium Størrelse 4

C6954 Overkjeve - Small Størrelse 5

C6955 Underkjeve - Small Størrelse 6

C6956 Øvre venstre/nedre høyre kvadrant Størrelse 7

C6957 Øvre høyre/nedre venstre kvadrant Størrelse 8

C6958 Anterior universell Størrelse 9

C6959 Sortimentpakning (1 av alle (9) størrelser) Alle

FORSIKTIG

Enheten kan kun selges etter ordre fra autorisert helsepersonell.

Skal ikke brukes hvis produktet er smeltet.

Skal avhendes i samsvar med lokale forskrifter.

KUN ENGANGSBRUK TILLATT på grunn av kontakt med miljøet inne i munnen.
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