TKW1 II
Techninės savybės
Numatytas naudojimas

Osteotomija

Naudojimo instrukcijos

Bandomasis gręžimas

Aprašymas

Kūginis deimantinis antgalis bandomajam gręžimui labai tankioje kaulo žievėje

Antgalio rūšis

Deimantinis
Antgalis, pagamintas iš chirurginio nerūdijančio plieno
pagal ASTM F899-12b
Chirurginiame nerūdijančiame pliene yra:
l

Alergiją keliantis veiksnys

l

Nikelis
Chromas

Deimantinio poliravimo sriegio rišamosios medžiagos
lydinyje yra:
l

Nikelis

Komercinė nuoroda

TKW1 II : F87531

Medicininė klasė

Medicinos prietaisas klasifikuojamas IIa pagal Europos
direktyvą 93/42/EEB.

Nustatymai

Generatoriai

Maksimalus režimas

Maksimaliai tikslus
reguliavimas

Drėkinimas

„Implant Center II“
„Piezotome 2“
„Piezotome Cube“
„Piezotome Solo LED“

D2

3

100 ml/min

Patvarumas
Kadangi neįmanoma nustatyti maksimalaus naudojimosi prietaisu skaičiaus, kuris gali priklausyti nuo daugelio aplinkybių, kaip,
naudojimo trukmės, audinių kietumo, naudojamos jėgos ar susidėvėjimo, rekomenduojame bent kartą per metus atnaujinti dažniausiai
naudojamus medicinos prietaisus. Atnaujinkite medicinos prietaisą, jei antgalis nevibruoja turimu dažniu, gydymas nevyksta kaip įprasta
ir užtrunka ilgiau arba nevyksta.

Susiję dokumentai
Dokumento pavadinimas

Nuorodos

Kaip susipažinti su elektroninėmis naudojimo instrukcijomis

J00007

Antgalių valymo, dezinfekavimo ir sterilizavimo taisyklės

J02000

Klinikinė kortelė Intralift

J02194LT

Intraoralinės chirurgijos ultragarso generatorių našumo reguliavimo lentelė

J58010

Bendroji viso dantų chirurgijos antgalių asortimento naudojimo instrukcija

J87300

Šis dokumentas yra originalas, parašytas prancūzų kalba.
Nuoroda J01110 versija V3 ir NO50FR160C plano numeris.

TKW1 II
Sterilizavimas

Įgyvendinimas

Sterilizuoti prieš naudojimą
Prieš kiekvieną naudojimą ir po jo turite antgalį dezinfekuoti,
išvalyti ir sterilizuoti. Prieš kiekvieną naudojimą skaitykite antgalių
J02000 valymo, dezinfekavimo ir sterilizavimo taisykles.

Išmontavimas
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TKW1 II | J02140LT | (09) | V3 | 2018/05 | NO50LT160C
„SATELEC S.A.S.“ I„ACTEON“ grupės įmonė
17 av. Gustave Eiffel IBP 30216I33708 MERIGNAC cedexIPRANCŪZIJA
Tel. Nr. +33 (0) 556 34 06 07IFaksas +33 (0) 556 34 92 92
El. paštas: satelec@acteongroup.comIwww.acteongroup.com

