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I. - WOORD VOORAF
De kit PERFECT MARGIN® VENEERS voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende artsen om
tanden klaar te maken en af te werken voor het aanbrengen van facetten van porselein ("facing").
Met deze kit kunnen aangetaste tanden op een minimale manier worden klaargemaakt, met name in
de interproximale zones dankzij halve bollen, door gebruik te maken van een rotatie-as voor de aan
te brengen facetten, waardoor in deze zone een mooiere aanblik wordt verkregen.
Deze tippen zorgen voor een uitstekend tactiel gevoel waardoor een precieze en regelmatig
gepolijste tandrand wordt verkregen voor het optimaal aanbrengen van facetten.
Dankzij de diamantbekleding en oppervlaktebehandeling van deze tippen en de NEWTRON®technologie van de piëzo-elektrische SATELEC® -generatoren kan de tandchirurg gemakkelijker met
een hoge precisie werken.

II - INSTRUCTIES
2. 1 Gebruiksaanwijzing
De ultrasone tippen worden in combinatie met een tandheelkundig handstuk en een gewone
tandheelkundige piëzo-elektrische ultrasonengenerator gebruikt.
De klinische ingrepen die de arts met dit medisch toestel kan uitvoeren, staan beschreven in de
handleiding van uw ultrasonengenerator of in de meegeleverde klinische documentatie.
2. 2 Gebruikers
Enkel gediplomeerde, bekwame en gekwalificeerde tandheelkundigen mogen dit medisch toestel
gebruiken in het kader van hun dagelijkse praktijk.
De gebruiker moet de regels van tandheelkundige praktijken, volgens de wetenschappelijke gegevens
en de principes van de medische hygiëne, zoals reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische
toestellen, kennen en naleven.
U kunt deze medische toestellen gebruiken zonder rekening te houden met de specifieke kenmerken
van de (volwassen) patiënt, zoals het gewicht, de leeftijd, de lengte, het geslacht en de
nationaliteit. De gebruiker moet handschoenen dragen. De gebruiker mag de behandeling niet op
zichzelf toepassen.
De gebruiker mag niet aan één van de volgende aandoeningen leiden:
- gezichtsstoornissen, zo niet moet hij een bril of lenzen dragen;
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- een aandoening van de bovenste ledematen (waardoor hij geen handstuk kan vasthouden) of de
onderste ledematen (waardoor hij het bedieningspedaal van de piëzo-elektrische
ultrasonengenerator niet kan gebruiken);
- gehoorproblemen (waardoor hij de geluidsmeldingen niet kan horen, afhankelijk van de medische
toestellen);
- geheugen- of concentratiestoornissen (instelling van de opeenvolgende stappen of uitvoering van
verzorgingsprotocollen etc.).
Specifieke opleiding van de gebruikers:
Voor het gebruik van dit medisch toestel moet de gebruiker enkel de inleidende professionele
opleiding volgen.
2. 3 Patiënten
Deze medische toestellen zijn bedoeld om te worden gebruikt bij de volgende patiënten: kinderen,
adolescenten, volwassenen en bejaarden.
Deze medische toestellen kunnen worden gebruikt zonder rekening te houden met de specifieke
kenmerken van de patiënt zoals het gewicht (behalve voor kinderen), de leeftijd, de lengte, het
geslacht en de nationaliteit.
Het gebruik van deze medische toestellen is verboden bij de volgende patiënten: zuigelingen,
zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, patiënten met medische complicaties,
allergische patiënten, patiënten met een klinische plek die niet aan de behandeling is aangepast.
De patiënt moet rustig, ontspannen en bij voorkeur onbeweeglijk en languit in de tandartsstoel
liggen.
2. 4 Behandelde lichaamsdelen of typen behandeld weefsel
De verzorging mag enkel op de mond van de patiënt worden toegepast.
2. 5 Werkingsprincipe van het medische toestel
De piëzo-elektrische ultrasonengenerator geeft een elektrisch signaal af aan het ultrasone handstuk.
Het handstuk bestaat uit een piëzo-elektrische keramische omzetter die het elektrisch signaal tot
ultrasone trillingen omvormt. De mechanische trillingen worden overgebracht op de tip / vijl die op
het uiteinde van het ultrasone handstuk is geschroefd. Door de trilling van de tip / vijl kunnen de
gewenste klinische handelingen worden uitgevoerd.
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2. 6 Significante kenmerken van de prestaties
Ultrasone trillingen van de tip of de vijl die bevestigd is aan het gewone tandheelkundige ultrasone
handstuk.
Trillingsfrequentie ≥ 28 KHz.
Amplitude van de tip ≤ 200 µm.
2. 7 In aanraking gebrachte onderdelen
Gewoon tandheelkundig ultrasoon handstuk.
Tip voor tandheelkundig gebruik.
2. 8 Gebruik
Het aantal toepassingen van de medische toestellen is beperkt in het kader van een normaal gebruik
(zie gebruiksaanwijzing). Afhankelijk van het aantal toepassingen van de medische toestellen en / of
het aantal reinigings-, desinfectie- en sterilisatiecycli kunnen de prestaties afnemen.
Afhankelijk van het aantal herhaalde toepassingen, de uitgeoefende druk en het ingestelde
vermogen, kunnen de medische toestellen soms stukgaan.
Tijdens het gebruik van de medische toestellen raden we u aan een afzuiginrichting in te schakelen.
2. 9 Symbolen
Symbool

Betekenis
Was-desinfectie-inrichting voor thermische
desinfectie
Kan in een autoclaaf bij 132°C worden gesteriliseerd
Kan in een autoclaaf bij 134°C worden gesteriliseerd
Raadpleeg de handleiding
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III - BESCHRIJVING EN KLINISCHE TOEPASSINGEN
3. 1 PMV1-tip
Met diamant beklede bol, 107 µm.
- verkleining van de incisale rand.
afwerking van de vestibulaire verkleining.
3. 2 PMV2-tip
Lepel: met diamant beklede buitenkant (107 µm) en gladde
binnenkant
- aanbrengen van cervicale afwerkingslijnen.
- aanbrengen van interproximale afwerkingslijnen voor een
rotatie-as om de facetten te plaatsen.
3. 3 PMV3-tip
Lepel: met diamant beklede binnenkant (107 µm) en gladde
buitenkant.
- aanbrengen van interproximale afwerkingslijnen voor een
rotatie-as om de facetten te plaatsen.
- aanbrengen van incisale afwerkingslijnen.
3. 4 PMV4-tip
Lepel met gladde buitenkant (dezelfde vorm als PMV2).
- polijsten van cervicale afwerkingslijnen.
- polijsten van interproximale afwerkingslijnen zonder het
profiel te wijzigen van de afwerkingslijnen die met de PMV2tip zijn aangebracht.
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3. 5 PMV5-tip
Lepel met gladde binnenkant, (dezelfde vorm als PMV3).
- polijsten van interproximale afwerkingslijnen zonder het
profiel te wijzigen van de afwerkingslijnen die met de PMV3tip zijn aangebracht.
3. 6 PMV6-tip
Gladde bol (dezelfde vorm als PMV1).
- polijsten van het hele vestibulaire oppervlak.
- polijsten van incisale afwerkingslijnen.
Download het volledige protocol op www.pure-newtron.fr.

VI - WERKWIJZE
4. 1 Bevestiging van de tippen
- Schroef de gekozen tip op het ultrasone handstuk van de generator.
- Controleer de spray door het toestel aan te zetten.
4. 2 Instelling van het vermogen en de irrigatie
PMV1

PMV2 en 3

PMV4 en 5

PMV6

Met diamant
beklede bol

Lepels met een met
diamant beklede
buitenkant en
binnenkant

Lepels met gladde
buitenkant en
binnenkant

Gladde bol

- Newtron Booster / P5 /
P5XS

15

15

10

10

- P5 Newtron / P5 Newtron XS
PMax Newtron XS

15

15

10

10

- PMAX Newtron
Prophy Max Newtron

8

8

6

6

- Suprasson P5 Booster

7

7

4

4

Maximaal

Matig

Matig

Matig

Vermogen

Irrigatie
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Afstelling van de irrigatie





Stel het irrigatiedebiet van het-toestel in op 0 en het vermogen op-3.
Neem het handstuk ter hand met de tip naar boven gericht.
Regel de spray door het debiet geleidelijk aan te verhogen totdat het irrigatiesysteem het
uiteinde van de tip druppelsgewijs afkoelt.
Stel het toestel in op het gewenste vermogen en begin de behandeling met een afzuiging in
de buurt van de tip.

V - STERILISATIE
Raadpleeg het "Sterilisatieprotocol" dat bij het medische toestel is gevoegd of de site
www.satelec.com/documents.

VI - VERVANGING VAN DE TIPPEN
PMV1-, PMV2-, PMV3-tippen
Deze tippen moeten worden vervangen wanneer het met diamant beklede gedeelte glad en glanzend
wordt of ten minste één keer per jaar.
PMV4-, PMV5-, PMV6-tippen
Deze tippen moeten worden vervangen wanneer hun actieve gedeelte beschadigd is of ten minste
één keer per jaar.
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