PZ2L II
Características técnicas
Utilização prevista

Osteotomia

Indicações de utilização

Cirurgia ortodôntica

Descrição

Serra redonda, orientada para a esquerda, para corticotomias laterais na zona vestibular
direita do paciente. Para utilizar com um movimento pendular. Inserção necessária a cerca de
3 mm

Tipo de ponta

Serra
Ponta fabricada com aço inoxidável cirúrgico, em
conformidade com a norma ASTM F899 - 12b

Fator alergénico

O aço inoxidável cirúrgico contém:
l
l

Níquel
Crómio

Referência comercial

PZ2L II: F87572

Classe médica

O dispositivo médico é classificado como IIa em
conformidade com a norma europeia 93/42/CEE.
Geradores

Regulações

Modo máximo

Regulação fina
máxima

Irrigação

D1

1-3

60 ml/min

Implant Center II
Piezotome 2
Piezotome Cube
Piezotome Solo LED

Vida útil
Como não é possível estabelecer um número máximo de utilizações, podendo variar em função de diversos parâmetros como a
duração de utilização, a dureza dos tecidos, o esforço exercido ou o desgaste, recomendamos a renovação, pelo menos, uma vez por
ano dos dispositivos médicos mais utilizados. Proceda à renovação do dispositivo médico se a ponta não vibra à frequência pretendida,
o tratamento não decorre conforme o normal e demora mais tempo ou não avança.

Documentações associadas
Nome do documento

Referências

Modo de consulta das instruções de utilização eletrónicas

J00007

Protocolos de limpeza, desinfecção e esterilização das pontas

J02007

Ficha Piezocision

J87407

Tabela de regulação da potência dos geradores de ultrassons de cirurgia intraoral

J58010

Manual de instruções geral relativo ao conjunto da gama de pontas dentárias de cirurgia

J87307

Este documento é a tradução para português da versão original redigida em francês.
Referência J01310 versão V3 e número de plano NT20FR020C.

PZ2L II
Esterilização

Instalação

Esterilizar antes da utilização
Deve desinfetar, limpar e esterilizar a ponta antes e depois de
cada utilização. Antes de qualquer utilização, consulte os
Protocolos de limpeza, desinfecção e esterilização das pontas
J02007.

Desmontagem

Identificação do fabricante
SATELEC
A Company of ACTEON Group
17, avenue Gustave Eiffel
BP 30216
33708 MERIGNAC cedex
França
Tel. +33 (0) 556.34.06.07
Fax: +33 (0) 556.34.92.92
E-mail: satelec@acteongroup.com
www.acteongroup.com

Data da primeira aplicação da
marcação CE
O médico deve visualizar continuamente o estado do local
para detetar imediatamente qualquer risco de aquecimento.
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