SL4 II
Tekniske karakteristikker
Beregnet bruk

Membranløsning

Bruksanvisning

Lateral sinusløft

Beskrivelse

Dreid spatel til løsning av sinusmembraen inne i sinus

Spisstype

Spatel
Spiss fremstilt i kirurgisk rustfritt stål i henhold til
standarden ASTM F899 - 12b

Allergifremmende faktor Kirurgisk rustfritt stål inneholder:
l
l

Nikkel
Krom

Referanse i handelen

SL4 II : F87514

Medisinsk klasse

Dette er et medisinsk utstyr i klasse IIa i samsvar med
det europeiske direktivet 93/42/EØF.
Generatorer

Innstillinger

Maksimalmodus

Maksimal fininnstilling

Skylling

D4

1-3

30 ml/min

Implant Center II
Piezotome II
Piezotome Cube
Piezotome Solo

Levetid
Fordi det ikke er mulig å fastsette et maksimalt antall benyttelser, da dette avhenger av flere parametre som brukstiden, vevenes
hardhet, kraften som utøves eller slitasje, anbefaler vi dere å skifte ut de medisinske innretningene som er oftest i bruk, minst én gang i
året. Forny det medisinske anordningen hvis Spissen vibrerer ikke med den forventede frekvensen, og behandlingen skjer ikke som
vanlig og tar lenger tid eller har ingen fremdrift.

Tilknyttet dokumentasjon
Dokumentnavn

Referanser

Modus for sjekking av elektroniske bruksinstruksjoner

J00007

Protokoller for rengjøring, desinfisering og sterilisering av spissene

J02030

Datablad Sinus Lift

J57311

Tabell for innstilling av effekten til ultralydgeneratorene for intraoral kirurgi

J58010

Bruksveiledning for hele serien av spisser til dental kirurgisk bruk

J87330

Dette er den norske oversettelsen av originaldokumentet skrevet på fransk.
Referanse J01190 versjon V2 og tegningsnummer NO50FR240B.

SL4 II
Sterilisering

Innsetting

Må steriliseres før bruk
Spissen må desinfiseres, rengjøres og steriliseres både før og etter
hver bruk. Før hver bruk, les Protokollene for rengjøring,
desinfisering og sterilisering av spissene J02030.

Demontering

Produsentidentifikasjon
SATELEC
Et selskap i ACTEON-gruppen
17, avenue Gustave Eiffel
BP 30216
33708 MERIGNAC cedex
Frankrike
Tlf. +33 (0) 556.34.06.07
Faks +33 (0) 556.34.92.92
E-post: satelec@acteongroup.com
www.acteongroup.com
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