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I - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το κιτ PERFECT MARGIN® VENEERS ανταποκρίνεται στις ανάγκες των απαιτητικότερων ιατρών όσον
αφορά την προετοιμασία και την τελική επεξεργασία των δοντιών για την τοποθέτηση κεραμικής
επικάλυψης.
Αυτό το κιτ επιτρέπει ελάχιστη προετοιμασία σμάλτου, ιδιαιτέρως στις μεσοδόντιες περιοχές χάρη στο
ημισφαιρικό σχήμα, χρησιμοποιώντας έναν περιστροφικό άξονα εισαγωγής των μελλοντικών θηκών,
βελτιώνοντας το αισθητικό αποτέλεσμα σε αυτή την περιοχή.
Αυτά τα βύσματα αποκαθιστούν άριστη αίσθηση επαφής και επιτρέπουν την επίτευξη ακριβούς,
κανονικού και στιλβωμένου ορίου του δοντιού για βέλτιστη θεραπευτική με θήκες.
Η επένδυση με αδάμαντα και η επεξεργασία της επιφάνειας αυτών των βυσμάτων που συνδέονται με
την τεχνολογία NEWTRON® των πιεζοηλεκτρικών γεννητριών της SATELEC® επιτρέπουν μεγάλη
ακρίβεια κατά τη χειρουργική επέμβαση, της οποίας ο έλεγχος καθίσταται απλούστερος.

II – ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
2. 1 Ενδείξεις χρήσης
Τα βύσματα υπερήχων χρησιμοποιούνται μαζί με μια οδοντιατρική χειρολαβή και μια συμβατική
οδοντιατρική πιεζοηλεκτρική γεννήτρια υπερήχων.
Οι κλινικές θεραπείες που μπορούν να πραγματοποιηθούν με αυτά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
είναι αυτές που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήστη της γεννήτριας υπερήχων ή στα κλινικά
φυλλάδια που παρέχονται.
2. 2 Πληθυσμός χρηστών
Η χρήση αυτών των ιατροτεχνολογικών προϊόντων περιορίζεται αποκλειστικά στους πτυχιούχους
επαγγελματίες οδοντιατρικής, οι οποίοι είναι ικανοί και ειδικευμένοι στα πλαίσια των συνηθισμένων
δραστηριοτήτων τους.
Ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει σε βάθος και να τηρεί τους κανόνες των οδοντιατρικών πρακτικών που
συμμορφώνονται προς τα δεδομένα της επιστήμης και τις αρχές της ιατρικής υγιεινής, όπως ο
καθαρισμός, η απολύμανση και η αποστείρωση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά των (ενήλικων) χρηστών όπως το βάρος, η ηλικία, το ύψος, το φύλο και η
εθνικότητα. Ο χρήστης πρέπει να φοράει γάντια. Ο χρήστης δεν είναι ο ασθενής.
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Ο χρήστης δεν πρέπει να παρουσιάζει:
- Οπτικές διαταραχές. Αν είναι απαραίτητο, ο χρήστης μπορεί να διαθέτει κάποιο μέσο διόρθωσης της
όρασης.
-Αναπηρία στα άνω άκρα (κράτημα χειρολαβής) και στα κάτω άκρα (χρήση του ποδωστηρίου ελέγχου
της πιεζοηλεκτρικής γεννήτριας υπερήχων).
- Διαταραχές της ακοής (χρήση ηχητικών ενδείξεων, ανάλογα με τη συσκευή).
- Διαταραχές της μνήμης ή της συγκέντρωσης (ρυθμίσεις, ακολουθίες ή πρωτόκολλα φροντίδων
κ.λπ.).
Ειδική κατάρτιση των χρηστών:
Δεν απαιτείται καμία ειδική κατάρτιση πέρα από την αρχική επαγγελματική κατάρτιση για τη χρήση
αυτού του ιατροτεχνολογικού προϊόντος.
2. 3 Πληθυσμός ασθενών
Αυτά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα προορίζονται για χρήση στον ακόλουθο πληθυσμό ασθενών:
παιδιά, εφήβους, ενήλικες, ηλικιωμένους.
Αυτά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του ασθενούς όπως το βάρος (με εξαίρεση τα παιδιά), η ηλικία, το ύψος, το φύλο και
η εθνικότητα.
Η χρήση αυτών των ιατροτεχνολογικών προϊόντων απαγορεύεται για τον παρακάτω πληθυσμό
ασθενών: βρέφη, εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες, ασθενείς που παρουσιάζουν ιατρικές επιπλοκές,
αλλεργικούς ασθενείς, ασθενείς που έχουν κάποια κλινική περιοχή ακατάλληλη για τη θεραπεία.
Ο ασθενής πρέπει να είναι ήρεμος, χαλαρός, ακίνητος, ιδανικά σε οριζόντια θέση πάνω σε
οδοντιατρική καρέκλα.
2. 4 Μέρη του σώματος ή τύποι ιστών προς θεραπεία
Η θεραπεία πρέπει να αφορά αποκλειστικά τη στοματική περιοχή του ασθενούς.
2. 5 Αρχή λειτουργίας του ιατροτεχνολογικού προϊόντος
Ένα ηλεκτρικό σήμα που εκπέμπεται από την πιεζοηλεκτρική γεννήτρια υπερήχων παρέχεται στη
χειρολαβή υπερήχων.
Η χειρολαβή αποτελείται από έναν πιεζοηλεκτρικό κεραμικό μετατροπέα που μετατρέπει το ηλεκτρικό
σήμα σε υπερηχητικές δονήσεις. Οι μηχανικές δονήσεις μεταβιβάζονται στο βύσμα / τη λίμα που
βιδώνεται στο άκρο της χειρολαβής υπερήχων. Η δόνηση του βύσματος / της λίμας επιτρέπει την
πραγματοποίηση των επιθυμητών κλινικών θεραπειών.
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2. 6 Χαρακτηριστικά σημαντικών επιδόσεων
Υπερηχητικές δονήσεις του βύσματος ή της λίμας που στερεώνεται στο άκρο της συμβατικής
οδοντιατρικής χειρολαβής.
Συχνότητα δόνησης ≥ 28 KHz.
Εύρος του βύσματος ≤ 200 µm.
2. 7 Χρησιμοποιούμενα μέρη
Συμβατική οδοντιατρική χειρολαβή υπερήχων.
Οδοντιατρικό βύσμα.
2. 8 Χρήση
Ο αριθμός χρήσεων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων περιορίζεται στα πλαίσια κανονικής χρήσης
(βλ. φυλλάδιο χρήσης). Ανάλογα με τον αριθμό χρήσεων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και / ή
του αριθμού κύκλων καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης, οι επιδόσεις μπορεί να μειωθούν.
Ανάλογα με τον αριθμό επαναλαμβανόμενων χρήσεων, την ασκούμενη πίεση και την ισχύ ρύθμισης,
τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να σπάσουν.
Συνιστάται η χρήση αναρρόφησης κατά τη διάρκεια χρήσης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
2. 9 Σύμβολα
Σύμβολο

Σημασία
Συσκευή πλύσης-απολύμανσης για θερμική
απολύμανση
Επιδέχεται αποστείρωση σε αυτόκλειστο στους 132 ℃
Επιδέχεται αποστείρωση σε αυτόκλειστο στους 134 ℃
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης
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III - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
3. 1 Βύσμα PMV1
Σφαίρα από αδάμαντα, 107 µm.
- μείωση της κοπτικής επιφάνειας.
- τελική επεξεργασία της παρειακής μείωσης.
3. 2 Βύσμα PMV2
Κοχλιάριο με επένδυση αδάμαντα στο εξωτερικό (107 µm)
και λείο στο εσωτερικό.
- τοποθέτηση γραμμών αυχενικών τελειωμάτων.
- τοποθέτηση γραμμών μεσοδόντιων τελειωμάτων
επιτρέποντας περιστροφικό άξονα εισαγωγής των θηκών.
3. 3 Βύσμα PMV3
Κοχλιάριο με επένδυση αδάμαντα στο εσωτερικό (107 µm)
και λείο στο εξωτερικό.
- τοποθέτηση γραμμών μεσοδόντιων τελειωμάτων
επιτρέποντας περιστροφικό άξονα εισαγωγής των θηκών.
- τοποθέτηση του σωλήνα κοπτικού τελειώματος.
3. 4 Βύσμα PMV4
Λείο κοχλιάριο εξωτερικά, (σχήμα όμοιο με το PMV2).
- λείανση των γραμμών αυχενικών τελειωμάτων.
- λείανση των γραμμών μεσοδόντιων τελειωμάτων χωρίς
αλλοίωση του προφίλ των γραμμών φινιρίσματος που έχουν
τοποθετηθεί προηγουμένως χάρη στο PMV2.
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3. 5 Βύσμα PMV5
Λείο κοχλιάριο εσωτερικά, (σχήμα όμοιο με το PMV3).
- λείανση των γραμμών μεσοδόντιων τελειωμάτων χωρίς
αλλοίωση του προφίλ των γραμμών φινιρίσματος που έχουν
τοποθετηθεί προηγουμένως χάρη στο PMV3.
3. 6 Βύσμα PMV6
Λεία σφαίρα (σχήμα όμοιο με το PMV1).
- λείανση όλης της παρειακής επιφάνειας.
- λείανση της γραμμής του κοπτικού φινιρίσματος.
Καταφορτώστε το πλήρες πρωτόκολλο από τον ιστότοπο www.pure-newtron.fr.

VI - ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
4. 1 Στερέωση των βυσμάτων
- Βιδώστε το βύσμα που έχετε επιλέξει στη χειρολαβή υπερήχων της γεννήτριας.
- Ελέγξτε το σπρέι θέτοντας τη συσκευή σε λειτουργία.
4. 2 Ρύθμιση της ισχύος και του καταιονισμού
PMV1

PMV2 και 3

PMV4 και 5

PMV6

Σφαίρα από αδάμαντα

Κοχλιάρια από αδάμαντα
εξωτερικά και εσωτερικά

Λεία κοχλιάρια εξωτερικά
και εσωτερικά

Λεία σφαίρα

- 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

Μέγιστος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Ισχύς

Καταιονισμός

Ρύθμιση του καταιονισμού
•

Βάλτε τη ροή καταιονισμού της συσκευής στο 0 και την ισχύ στο 3.
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•
•
•

Πάρτε τη χειρολαβή με το βύσμα να δείχνει προς τα επάνω.
Ρυθμίστε το σπρέι αυξάνοντας προοδευτικά τη ροή κατά τρόπο ώστε ο καταιονισμός να
ψυχραίνει τη μύτη του βύσματος ανά μία σταγόνα.
Ρυθμίστε τη συσκευή στην επιθυμητή ισχύ και αρχίστε την εργασία με τον αναρροφητήρα
κοντά στο βύσμα.

V - ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
Ανατρέξτε στο «Πρωτόκολλο αποστείρωσης» που παραδίδεται με το ιατροτεχνολογικό προϊόν ή στον
ιστότοπο www.satelec.com/documents.

V - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΒΥΣΜΑΤΩΝ
Βύσματα PMV1, PMV2, PMV3
Τα βύσματα αυτά πρέπει να αντικαθίστανται όταν το ενεργό αδαμάντινο μέρος καθίσταται λείο και
γυαλιστερό ή τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.
Βύσματα PMV4, PMV5, PMV6
Τα βύσματα αυτά πρέπει να αντικαθίστανται αν το ενεργό μέρος τους φθαρεί ή τουλάχιστον μία φορά
τον χρόνο.
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