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UA Інформація стосовно виробу та інструкція для застосування
алмазних стрічок
Опис виробу:
Алмазні стрічки - це металеві стрічки з одностороннім алмазним покриттям. Їх випускають у трьох різних ступенях зернистості. Їх застосовують для ручного формування
апроксимальних ділянок у пацієнта.
Області застосування:
• Обробка залишків пломбувального матеріалу в апроксимальній ділянці
• Апроксимальне оформлення та формування будь-яких пломб
• Можуть використовуватися для композитів, пластмас, склоіономерних цементів,
амальгам тощо.
• Видалення залишків цементу після цементування вкладок, накладок та вінірів.
Застосування алмазних стрічок без зубчиків:
У центрі стрічок є ділянка без алмазного покриття. Її вводять рухом розрізування у
зубні проміжки. Бік з алмазним покриттям повернутий до реставрації, яку слід обробити. Ділянку з алмазним покриттям переміщують по реставрації шліфувальними
рухами, щоб, таким чином, видалити надлишки, а також здійснити анатомічне припасування реставрації. Для цього стрічки застосовують у зворотному порядку від
середньої зернистості до надзвичайно дрібної.
Зернистість позначена кольоровим маркуванням:
Синій
середня зернистість.
Червоний дрібна зернистість.
Жовтий
надзвичайно дрібна зернистість.
Важливо:
При здійсненні шліфувальних рухів необхідно слідкувати за тим, щоб край стрічки не
ушкодив міжзубний сосочок. З метою попередження ушкодження слід таким чином
нахилити стрічку після введення, щоб вона щільно прилягала до зуба.
Необхідно обов'язково уникати перегину стрічки, оскільки це може призвести до
пошкодження та відшаровування алмазного покриття.
Алмазні стрічки з зубчиками:
Зубчики застосовують для відокремлення в зубних проміжках. Після того як апроксимальний контакт було відокремлено за допомогою пилки, перевернути стрічку та
використовувати відповідно до вищезазначеного порядку дій. Таким чином можна
уникнути травмування сосочка.
Дезінфекція, очищення та стерилізація
Перед першим застосуванням у пацієнта та після кожного використання алмазні стрічки необхідно дезінфікувати, очищати, висушувати та стерилізувати.
Дезінфекція:
Під час дезінфекції, очищення та стерилізації необхідно обов'язково уникати перегину стрічок.
Як дезінфекційні розчини можна використовувати лише розчини, дозволені
Німецьким товариством з питань гігієни та мікробіології (DGHM) для ротаційних
інструментів. При цьому строго дотримуватися вказівок виробника стосовно застосування дезінфекційного розчину.
Після закінчення вказаного часу дії вилучити алмазні стрічки з дезінфекційного розчину та, якщо вказано, промити проточною водою та висушити.
Очищення:
Якщо проводиться ультразвукове очищення, обов'язково забезпечити те, що алмазні
стрічки не лежать в одній ємності з іншими інструментами, особливо алмазними
інструментами, оскільки це може обумовити пошкодження стрічок.
Стерилізація:
Стерилізацію можна проводити за стандартним методом в автоклаві. Алмазні стрічки
слід стерилізувати за температури 134°С; з 2,1 бар; протягом 5 хвилин.
Перевірка інструментів:
Перед розміщенням на зберігання необхідно завжди перевіряти стрічки на наявність
пошкоджень. Якщо алмазне покриття спрацьоване чи пошкоджене або стрічки перегнулися, їх слід відокремити.
Умови зберігання:
Зберігати в сухому місці, захищати від реконтамінації. Захищати від перегинів та
інших пошкоджень.
Детальні рекомендації щодо обробки згідно зі стандартом DIN EN ISO 17664 в
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