SL5 II
Technische specificaties
Beoogd gebruik

Losmaken van membraan

Gebruiksinstructies

Liften van de sinus via laterale weg

Beschrijving

Georiënteerde spatel voor het losmaken van het sinusmembraan binnen in de sinus en voor
het vrijmaken van anatomische structuren

Type tip

Spatel
Tip van chirurgisch roestvrij staal conform de norm
ASTM F899 - 12b

Allergeenfactor

Het chirurgisch roestvrij staal bevat:
l
l

Nikkel
Chroom

Handelsreferentie

SL5 II : F87515

Medische klasse

Het medische toestel is IIa-geklasseerd volgens de
Europese richtlijn 93/42/EEG.
Generators

Aanpassingen

Maximummodus

Maximale fijnregeling

Irrigatie

D4

1-3

30 ml/min

Implant Center II
Piezotome 2
Piezotome Cube
Piezotome Solo LED

Einde levensduur
Het maximumaantal interventies is niet vooraf vast te stellen; dit is afhankelijk van talrijke factoren, zoals de gebruiksduur, de hardheid
van het weefsel, de uitgeoefende druk en de slijtage. Daarom raden we u aan om frequent gebruikte medische toestellen minimaal één
keer per jaar te vervangen. Vervang het medisch toestel als de tip trilt niet met de verwachte frequentie, de behandeling verloopt niet
zoals gewoonlijk en neemt meer tijd in beslag of gaat niet vooruit.

Bijbehorende documentatie
Naam van het document

Referenties

Raadplegingswijze van de elektronische handleiding

J00007

Protocollen voor de reiniging, desinfectie en sterilisatie van de tippen

J02005

Steekkaart Sinus Lift

J57310

Tabel met instelling van vermogen voor ultrasone generators voor interorale chirurgie

J58010

Algemene handleiding met betrekking tot het volledige assortiment van tandheelkundige chirurgische tips

J87305

Deze tekst is een Nederlandse vertaling van het origineel document, opgemaakt in het
Referentie J01200 versie V3 en nummer van het plan NO50FR250C

SL5 II
Sterilisatie

Installatie

Steriliseren voor gebruik
U dient de tip voor en na elk gebruik te desinfecteren, te reinigen
en te steriliseren. Voor elk gebruik verwijzen wij u naar de
protocollen voor de reiniging, de desinfectie en de sterilisatie van
tippen J02005.

Demontage
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Datum van de eerste CE-markering
20(missing or bad snippet)
De tandheelkundige moet de toestand van de klinische plek
voortdurend bewaken om risico op opwarming onmiddellijk
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