CS4 II
Tekniske specifikationer
Forudset anvendelse

Ekspansion

Indikationer for brug

Kam udvidelse

Beskrivelse

Konisk udvidelses-insert med mærke hver 2 mm (2-4-6-8)

Type insert

Ekspander
Insert fremstillet i rustfrit stål til medicinsk brug i
overensstemmelse med standarden ASTM F899 - 12b

Allergifremkaldende
faktor

Rustfrit stål til medicinsk brug indeholder:
l
l

Nikkel
Krom

Varenummer

CS4 II: F87564

Klasse for medicinsk
udstyr

Dette medicinske udstyr er af klasse IIa iht. det
europæiske direktiv 93/42/EØF.

Indstillinger

Generatorer

Maksimal mode

Maksimal finindstilling

Skylning

Implant Center II
Piezotome II
Piezotome Cube
Piezotome Solo

Underkæbe D2
Kæbeben D3

1-3

80-100 ml/min

Levetid
Da det ikke er muligt at bestemme et maksimalt antal anvendelser, som kan afhænge af mange forskellige parametre såsom
brugsvarighed, vævenes hårdhed, den udøvede styrke eller slitage, anbefaler vi at udskifte hyppigt anvendt medicinsk udstyr mindst en
gang om året. Udskift det medicinske udstyr, hvis inserten vibrerer ikke ved den forventede frekvens, behandlingen foregår ikke som
sædvanlig og tager længere tid eller skrider ikke fremad.

Tilknyttet dokumentation
Dokumentnavn

Referencer

Funktion med konsultation af elektroniske brugsanvisninger

J00007

Protokoller til rengøring, desinfektion og sterilisation af inserts

J02029

Klinisk datablad Crest Splitting

J57331

Skema med indstillingsværdier for effekt af ultralyd-generatorerne beregnet til intraoral kirurgi

J58010

Generel vejledning til hele udvalget af inserts til tandkirurgi

J87329

Dette dokument er oversat fra originalen, som er på fransk.
Reference J01270 version V2 og nummer på tegning NO50FR320B.

CS4 II
Sterilisation

Isætning

Skal steriliseres før brug
Inserten skal desinficeres, rengøres og steriliseres efter hver brug.
Før enhver brug, se protokoller for rengøring, desinfektion og
sterilisation af inserts J02029.

Afmontering

Identifikation af fabrikanten
SATELEC
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Fax. +33 (0) 556.34.92.92
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www.acteongroup.com
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