CE3 II
Tekniska egenskaper
Användning

Osteoplastik

Bruksanvisning

Osteoektomi

Beskrivning

Diamantbelagd insats med markering vid ca 3 mm, för osteoektomi av stödjande ben i
interproximala områden och periradikulärt, vestibulärt och i främre gommen.

Typ av insats

Diamantformade
Insats tillverkat av kirurgiskt stål som uppfyller
standarden ASTM F899 - 12b
Det kirurgiska stålet innehåller:

Allergiframkallande
faktor

l
l

Nickel
Krom

Legeringen med diamantformad fals innehåller:
l

Nickel

Marknadsreferens

CE3 II : F87553

Medicinsk klass

Denna medicintekniska enhet tillhör klass IIa enligt EUdirektivet 93/42/EEG.
Generatorer

Inställningar

Maximalt läge

Max. finjustering

Irrigation

D1

1-3

60-80 ml/min

Implant Center II
Piezotome II
Piezotome Cube
Piezotome Solo

Livslängd
Eftersom det inte är möjligt att fastställa ett högsta antal användningstillfällen, då detta beror på många parametrar som behandlingens
längd, vävnadernas hårdhet, tillämpad kraft eller slitage, rekommenderar vi dig att minst en gång per år byta de medicintekniska
enheterna som används ofta. Byt ut den medicintekniska enheten om insatsen vibrerar inte med förväntad frekvens, behandlingen
utförs inte som vanligt och tar längre tid eller avancerar inte.

Anslutna dokument
Dokumentnamn

Referenser

Konsultation av bruksanvisningen för den elektroniska anordningen

J00007

Protokoll för rengöring, desinficering och sterilisering av insatser

J02008

Klinisk beskrivning Crown Extension

J57341

Inställningstabell för ultraljudsgeneratorer för munkirurgi

J58010

Allmän anvisning som gäller hela sortimentet av kirurgiska tandinsatser

J87308

Den franska versionen av detta dokument är originaldokumentet.
Referens J01230 version V2 och kartnummer NO50FR280B

CE3 II
Sterilisering

Installation

Sterilisera före användning
Du måste desinfektera, rengöra och sterilisera före och efter varje
användning. Före användning, följ protokollen för rengöring,
desinficering och sterilisering av insatser J02008.

Demontering

Identifikation av tillverkaren
SATELEC
A Company of ACTEON Group
17, avenue Gustave Eiffel
BP 30216
33708 MERIGNAC cedex
Frankrike
Tel. +33 (0) 556.34.06.07
Fax. +33 (0) 556.34.92.92
E-post: satelec@acteongroup.com
www.acteongroup.com

Datum för den första CE-märkningen
2009
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