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I – INTRODUKTION
Satsen PERFECT MARGIN® VENEERS uppfyller behoven hos de mest krävande tandläkare för
förberedelse och finish av tänderna inför läggning av keramiska skalfasader.
Denna sats möjliggör minimala emaljprepareringar, särskilt i de interproximala områdena tack vare
halva kulor, med hjälp av en roterande insättning av framtida fasetter vilket förbättrar den estetiska
effekten i detta område.
Dessa insatser ger en utmärkt taktil känsla och möjliggör en exakt, smidig och polerad tandkant för
optimal facettbehandling.
Diamantbeläggningen och ytbehandlingen av dessa insatser i samband med NEWTRON®-tekniken i de
piezoelektriska generatorerna från SATELEC® tillåter en hög noggrannhet i det kirurgiska ingreppet
som blir enklare att kontrollera.

II – INDIKATIONER
2. 1 Användningsindikation
Ultraljudsinsatserna används tillsammans med en handenhet för tandläkarbruk och en vanlig
piezoelektrisk ultraljudsgenerator för tandläkarbruk.
De effekter som uppnås med dessa kliniska medicinska apparater är de som beskrivs i
bruksanvisningen för din ultraljudsgenerator eller i de kliniska broschyrer som tillhandahålls.
2. 2 Användargrupp
Användningen av dessa medicinska anordningar är endast begränsad till legitimerade tandläkare som
är auktoriserade och kvalificerade inom ramen för deras yrkesutövning.
Användaren måste känna till och respektera reglerna för tandläkarvetenskapen enligt kunskaperna
och principerna för medicinteknisk hygien som rengöring, desinfektion, hygien och sterilisering av
medicintekniska produkter.
De medicinska anordningar kan användas utan att ta hänsyn till användarnas (de vuxnas) egenskaper
som vikt, ålder, storlek, kön och nationalitet. Användaren ska bära handskar. Användaren är inte
patienten.
Användaren får inte ha:
-synfel och ska i förekommande fall bära glasögon eller kontaktlinser.
- svaghet i armarna (måste kunna hålla handenheten i handen) och benen (måste kunna använda den
piezoelektriska ultraljudsgeneratorns styrpedal).
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- hörselproblem (användning av ljudindikatorerna under apparatens funktion).
- problem med minnet eller koncentrationen (regleringar, sekvenser eller vårdprotokoll osv.).
Särskild utbildning av användare:
En viss specifik utbildning förutom den inledande yrkesutbildningen krävs inte för att använda denna
medicinska anordning.
2. 3 Patientgrupp
Dessa medicinska anordningar är avsedda för användning till följande patientgrupper: barn,
ungdomar, vuxna, äldre.
Dessa medicinska anordningar kan användas utan att ta hänsyn till patientens egenskaper som vikt
(utom för barn), ålder, storlek, kön och nationalitet.
Användningen av dessa medicinska anordningar är förbjuden till följande patientgrupper: spädbarn,
gravida eller ammande kvinnor, patienter med medicinska komplikationer, allergiska patienter,
patienter med en klinisk bakgrund som gör att behandlingen inte lämpar sig för dem.
Patienten måste vara lugn, avslappnad, orörlig, helst ligga utsträckt i tandläkarstolen.
2. 4 Kroppsdelar eller typer av vävnader som behandlas
Man bör fokusera bara på patientens munhåleområde.
2. 5 Den medicinska anordningens funktionsprincip
En elektrisk signal från den piezoelektriska ultraljudsgeneratorn skickas till ultraljudshandenheten.
Handenheten består av en keramisk piezoelektrisk transduktor som omvandlar ljudsignalen till
ultraljudsvibrationer. De mekaniska vibrationerna överförs till insatsen/filen som är fastskruvad vid
ultraljudshandenhetens ände. Vibrationen från insatsen/filen gör att man kan uppnå önskad klinisk
effekt.
2.6 Betydande prestandaegenskaper
Ultraljudsvibrationer från insatsen eller filen som är fastsatt vid änden på den konventionella
handenheten för tandläkarbruk).
Vibrationsfrekvens ≥ 28 KHz.
Insatsens amplitud ≤ 200 µm.
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2.7 Applicerade delar
Konventionell ultraljudshandenhet för tandläkarbruk.
Insats för tandvårdsbruk.
2.8 Användning
Antalet användningar av medicintekniska produkter begränsas inom ramen för normal användning (se
användningsinstruktionerna). Enligt antalet användningar av de medicinska anordningarna och/eller
antalet rengörings-, desinficerings- och steriliseringscykler, kan prestandan minska.
Enligt antalet upprepade användningar, kan de medicinska anordningarna exceptionellt gå sönder på
grund av det tryck som utövas och regleringseffekten.
Vi rekommenderar att du använder aspiration under användningen av den medicinska anordningarna.
2.9 Symboler
Symbol

Betydelse
Tvätt-desinficeringsmaskin för termisk desinficering
Steriliserbar i tryckkokare vid 132℃
Steriliserbar i tryckkokare vid 134°C
Läs användarhandboken
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III - BESKRIVNING OCH KLINISKA TILLÄMPNINGAR
3. 1 Insats PMV1
Diamantbeklädd skål, 107 µm.
- minska spår för incisalkanten.
-finish av den labiala minskningen
3. 2 Insats PMV2
Sked som är diamantbeklädd externt 107 µm och slät
internt.
- Genomförande av cervicala ytlinjer.
- Genomförande av interproximala efterbehandlingslinjer för
roterande införingsaxel för fasetter.
3. 3 Insats PMV3
Sked som är diamantbeklädd på insidan (107 µm) och slät på
utsidan.
- Genomförande av interproximala efterbehandlingslinjer för
roterande införingsaxel för fasetter.
- installation av den incisala finishlinjen.
3. 4 Insats PMV4
Sked som är slät på utsidan (identisk form med PMV2).
- polering av de cervicala finishlinjerna.
- polering av de interproximala finishlinjerna, utan att ändra
profilen för de finishlinjer som tidigare uppnåddes tack vare
PMV2.
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3. 5 Insats PMV5
Sked som är slät på insidan (identisk form som PMV3).
- polering av interproximala finishlinjer tan att ändra
profilen för finishlinjerna som tidigare uppnåddes med
PMV3.
3.6 Insats PMV6
Slät skål (identisk form som PMV1).
. polering av hela den labiala ytan.
- polering av hela den incisiva finishytan.
Ladda ner hela protokollet från www.pure-newtron.fr.

VI - OPERATÖRSLÄGE
4. 1 Fixering av insatserna
- Skruva fast vald insats på generatorns ultraljudshandenhet.
- Kontrollera spruteffekten genom att sätta igång apparaten.
4. 2 Reglering av effekten och irrigationen
PMV1

PMV2 och 3

PMV4 och 5

PMV6

Diamantbeklädd
skål

Diamantbeklädda
skedar på utsidan
och insidan

Släta externa och
interna skedar

Slät skål

- 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

Maximal

Medel

Medel

Medel

Effekt

Irrigation
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Irritationsreglering





Sätt irrigationsflödet för apparaten på 0 och effekten på 3.
Ta handenheten med insatsen riktad uppåt.
Justera sprutningen genom att gradvis öka flödet så att irrigationen kyler ner spetsen på
insatsen droppe för droppe.
Justera apparaten till önskad effekt och påbörja arbetet med sugningen i närheten av
insatsen.

V - STERILISERING
Se "Steriliseringsprotokollet" som levereras med den medicinsk anordningen eller som kan laddas ner
från webbplatsen www.satelec.com/documents.

VI - BYTE AV INSATSER
Insatser PMV1, PMV2, PMV3
Dessa insatser ska bytas ut då den diamantbeklädda aktiva delen blir slät och blank eller minst en
gång om året.
Insatser PMV4, PMV5, PMV6
Dessa insatser ska bytas ut då deras aktiva dell har skadats eller minst en gång om året.
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