TKW1 II
Teknik özellikler
Öngörülen kullanım

Osteotomi

Kullanım endikasyonları

Pilot delme

Tanım

Konik, elmas kaplama uç. Çok yoğun kortikal kemik pilot delme işlemi için kullanılır

Scaler tipi

Elmas
STM F899 - 12b standardına uygun şekilde paslanmaz
cerrahi çelikten yapılmış scaler
Paslanmaz cerrahi çelik şunları içerir:

Allerjenik faktör

l
l

Nikel
Krom

Elmas frezin metal kısmı şu alaşımı içerir:
l

Nikel

Ticari referans

TKW1 II : F87531

Tıbbi sınıf

Bu tıbbi cihaz, Avrupa Direktifi 93/42/CEE’ye göre IIa
olarak sınıflandırılmıştır.
Jeneratörler

Ayarlar

Maksimum mod

Maksimum incelik
ayarlaması

Sulama

D2

3

100 ml/dak

Implant Center II
Piezotome 2
Piezotome Cube
Piezotome Solo LED

Kullanım süresi
Kullanım süresi, dokunun sertliği, uygulanan efor veya aşınma gibi çeşitli etkenler nedeniyle maksimum bir kullanım sayısı tahmin etmek
mümkün değildir. Dolayısıyla kullandığınız tıbbi cihazları yılda en az bir kez yenilemenizi tavsiye ederiz. Eğer scaler beklenen frekansta
titreşmez, tedavi her zaman olduğu gibi gerçekleşmez ve daha uzun zaman alır veya ilerlemez.ise tıbbi cihazı yenileyin

İlişkili belgeler
Belge adı

Referanslar

Elektronik kullanım talimatlarına erişim

J00007

Scaler’lerin temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon protokolleri

J02028

Intralift açıklaması

J57320

Ağız cerrahisi ultrasonik jeneratörü gücü ayar tablosu

J58010

Ultrasonlu cerrahi diş eğeler serisi ile ilgili genel bildiri

J87300

Bu belge, Fransızca olarak hazırlanmış orijinalin Türkçe tercümesidir.
Referans J01110 versiyon V3 ve plan numarası NO50FR160C.

TKW1 II
Sterilizasyon

Kurulum

Kullanmadan önce sterilize edin
Her kullanım öncesi ve sonrasında scaler'i dezenfekte etmeli,
temizlemeli ve sterilize etmelisiniz. Her kullanım öncesinde,
scaler'lerin J02028temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon
Protokollerini okuyun.
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