Tissue Trimmer - Návod na použitie
Ak chcete dosiahnúť vynikajúci výsledok s nástrojom Tissue Trimmer, musia byť dodržané
nasledujúce pokyny na prevádzku:
- Pred použitím nástroja je potrebné vykonať lokálnu anestézu.
- Nástroj používajte výhradne v turbíne pri otáčkach 300.000-500.000. POZOR ! Nástroj nie
je možné používať v rýchlootáčkovom mikromotore s turbínkovým upínaním, pretože tento
pracuje s nižším rozsahom otáčok. POZOR ! Pri nižších otáčkach ako 300.000 za min.
môže dôjsť k zraneniu pacienta !
- Je potrebné vypnúť chladenie na súprave, lebo ináč nemá nástroj žiadny účinok. Nástroj
zasunte do turbíny a vyskúšajte turbínu pustiť naprázdno či je voda celkom odstavená.
Väčšinou pri vypnutí chladenia zostane malé množstvo vody v hadici. Preto je potrebné túto
vodu vystriekať pustením turbíny naprázdno. Až je chladenie úplne odstavené a zvyšky z
hadice sú odstriekané, osušte nástroj zasunutý v turbíne !
- V každom prípade je nutné vytvoriť najsuchšie prostredie, aké dané podmienky umožňujú.
Miesto, ktoré chcete ošetriť je nutné osušiť. Samozrejme nie je možné vytvoriť dokonale
suché podmienky ak je gingíva veľmi krvácavá. V takom prípade, použite nástroj dvakrát.
Po prvom použití počkajte 30 sekúnd, miesto opäť dôkladne osušte a použite nástroj opäť.
V 99% prípadoch po druhom použití dôjde k úplnému zastaveniu krvácania.
- Nástroj sa aplikuje tak, že vždy vykonávate plynulý pohyb jedným smerom. Nikdy nie tam
a nazad !
- POZOR ! Nástroj používajte výhradne na gingívu, nikdy nie na kosť, pretože pri strete s
tvrdým materiálom sa môže poškodiť keramický hrot nástroja čo má za následok
znehodnotenie nástoja.
Dezinfekcia a sterilizácia:
POZOR ! Nástroj nikdy nedezinfikujte v miske spolu so žiadnymi inými nástrojmi, len
samostatne ! Pri sterilizácii v autokláve, môžu byť sterilizované súčasne aj iné nástroje no
nikdy nie v jednej miske s nástrojom Tissue Trimmer, ten musí byť v samostatnej miske,
nikdy nie v miske spolu s inými nástrojmi. Pri dezinfekcii sa presvedčte, že dezinfekčný
roztok je pre rotačné nástroje a dodržte pokyny na dezinfekciu uvedené k dezinfekčnému
roztoku ! Nástroj sa sterilizuje pri teplote do 135o C po dobu 10 minüt ! Pri nedodržaní
ktoréhokoľvek z týchto bodov dôjde k poškodeniu nástroja a ten nebude viac plniť svoju
funkciu.
Rady na záver:
- V začiatkoch odporúčame nástroj používať v hornej čeľusti, pretože ľahšie dosiahnete menej
vlhké prostredie.
- Ak hneď po prvých pár použitiach nebudete s účinkom nástroja spokojný, nevzdávajte sa !
Snažte sa dodržať horeuvedené postupy a Vaša snaha a trpezlivosť bude určite odmenená
- Nástroj je perfektnou pomôckou napr. pri schodíkovej preparácii, keď potrebujete zobrať
odtlačok a ďasno krváca.
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