BS1L II
Caracteristici tehnice
Folosire prevăzută

Osteotomie

Indicații de utilizare

Prelevare osoasă

Descrierea

Lamă lungă marcată la fiecare 3 mm (3-6-9-12-15), pentru a facilita priza grefei ramificate

Tipul de insert

Lamă
Insert fabricat din oțel inoxidabil chirurgical conform
normei ASTM F899 - 12b

Factorul alergen

Oțelul chirurgical inoxidabil conține:
l
l

Nichel
Crom

Referința comercială

BS1L II : F87526

Clasa medicală

Dispozitivul medical este clasificat IIa conform directivei
europene 93/42/CEE.
Generatoare

Reglaje

Regim maxim

Reglaj fin maxim

Irigare

D1

1-3

60 ml/min

Implant Center II
Piezotome 2
Piezotome Cube
Piezotome Solo LED

Durata de viață
Deoarece nu este posibil să se stabilească un număr maxim de utilizări, care poate să fie în funcție de mai mulți parametri, cum ar fi
durata de utilizare, duritatea țesuturilor, efortul aplicat sau uzura, vă recomandăm să reînnoiți, cel puțin o dată pe an, dispozitivele
medicale folosite în mod curent. Procedați la reînnoirea dispozitivului medical dacă Insertul nu vibrează cu frecvența preconizată,
tratamentul nu se desfășoară ca de obicei și ia mai mult timp sau nu avansează.

Documentațiile asociate
Numele documentului

Referințe

Modul de consultare a instrucțiunilor de utilizare electronice

J00007

Protocol de curățare, dezinfectare și sterilizare a inserturilor

J02014

Fișa clinică Bone Surgery

J02192RO

Tabel de reglare a puterii generatoarelor cu ultrasunete pentru chirurgie intra-orală

J58010

Instrucțiuni generale referitoare la ansamblul gamei de inserturi dentare chirurgicale

J87321

Acest document este traducerea în limba română a documentului original redactat în
Referința J01090 versiunea V3 și numărul de plan NO50FR140C

BS1L II
Sterilizarea

Instalare

Sterilizați înainte de utilizare
Trebuie să dezinfectați, curățați și sterilizați insertul înainte și după
fiecare utilizare. Înainte de fiecare utilizare, consultați Protocoalele
de curățare, dezinfectare și sterilizare a inserturilor J02014.

Demontare

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

Data primei aplicări a marcajului CE
2010
Medicul trebuie să vizualizeze în continuu starea locului de
tratat pentru a elimina imediat orice risc de încălzire.
Insert | BS1L II | J02129RO | (10) | V3 | 05/2018 | NO50RO140C
SATELEC S.A.S. |A Company of ACTEON Group
17 av. Gustave Eiffel |BP 30216|33708 MERIGNAC cedex|FRANCE
Tel. +33 0 556 34 06 07|Fax. +33 (0) 556 34 92 92
E-mail : satelec@acteongroup.com|www.acteongroup.com

