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Instrucţiuni de utilizare
Aceste instrucţiuni sunt valabile pentru toate gumele dentare de finisare KENDA utilizate pentru
lucrări de restaurare şi prevenţie.
Gumele de finisare de unică folosinţă poartă eticheta 2 şi nu trebuie utilizate decât o singură
dată, utilizarea acestor gume de finisare de mai multe ori poate comporta un risc inutil pentru
pacient şi pentru personal.
Compoziţie: Gumele de finisare sunt compuse din cauciuc sintetic / silicon, pigmenţi şi material
abraziv. Tijele sunt fabricate din oţel inoxidabil sau plastic medicinal.
Indicaţii: Gumele dentare pentru finisare KENDA sunt utilizate pentru finisarea diferitelor materiale
specificate pe etichetă.
Contraindicaţii: Nu utilizaţi gumele de finisare dacă ştiţi că un pacient este alergic la una din
componentele de mai sus.
Efecte adverse: Fără efecte manifestate până în prezent.
Indicaţii generale de siguranţă:

max.
Nu depăşiţi viteza
maximă

Purtaţi mască de
protecţie

Purtaţi ochelari de
protecţie

Utilizaţi irigatorul
minim 50ml/min

Precauţii:
• Produsele pot fi utilizate numai în câmpul specific de aplicare.
• Verificaţi dacă guma de finisare este conectată bine înainte de utilizare şi efectuaţi mai întâi un
test.
• Utilizaţi numai mânerul corect şi înlăturaţi imediat orice gume de finisare deteriorate, îndoite sau
descentrate.
• Evitaţi apăsarea excesivă ce poate duce la înclinarea, îndoirea sau blocarea gumei de finisare.
• Răcirea insuficientă cu apă poate produce daune ireversibile dintelui şi ţesutului din jur.
• Utilizarea dezinfectantului greşit şi / sau prelungirea duratei de dezinfectare poate înmuia
guma de finisare sau poate produce decolorări. Prin urmare asiguraţi-vă că dezinfectantul este
eficient, aprobat şi adecvat pentru gume de finisat, nu utilizaţi dezinfectanţi ce conţin aldehide
şi urmaţi instrucţiunile fabricantului produsului cu referire la concentraţie şi durata de reacţie.
Asiguraţi-vă că procesul este eficient.
• Ţineţi mereu evidenţa numerelor de LOT ale gumelor de finisare pentru a le putea urmări.
Depozitare: Vă recomandăm depozitarea într-un loc uscat, fără praf la 2 - 28°C (36 - 82°F).
Condiţiile inadecvate de depozitare pot scurta durata de viaţă şi pot duce la defectarea produsului.
Instrucţiuni referitoare la igienă: Vă rugăm citiţi pagina de pe verso pentru instrucţiuni detaliate.
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Instrucţiuni referitoare la igienă
Aceste instrucţiuni referitoare la igienă sunt valabile pentru toate gumele de finisare KENDA
pentru utilizare pe scaun.
AVERTISMENTE:
Gumele de finisare KENDA sunt nesterile şi prin urmare trebuie tratate înainte de utilizare.
Gumele de finisare de unică folosinţă (cu eticheta 2 ) nu pot fi reutilizate însă, trebuie
dezinfectate şi sterilizate înainte de unica utilizare.
În timpul procesării tuturor gumelor de finisare, trebuie să purtaţi îmbrăcăminte, mănuşi şi
ochelari de protecţie.
Nu folosiţi dezinfectant burbath.
Reprocesare limitată: Durata de viaţă produsului este determinată de uzura instrumentului de
finisare. Procesarea repetată are un efect minim asupra acestor instrumente.
Utilizare: Înlăturaţi contaminarea de suprafaţă cu o lavetă de unică folosinţă imediat după
utilizarea pe pacient şi introduceţi-o într-un container.
Recipiente şi transport: Gumele de finisare trebuie transportate imediat într-o tavă de
instrumente închisă în zona de tratament. Efectuaţi imediat curăţarea şi dezinfectarea.
Curăţarea şi dezinfectarea: Trebuie efectuate fie cu ajutorul unui dispozitiv automat
(recomandat) fie manual.
a. Tratamentul în dispozitiv de dezinfectare:
1. Clătiţi amănunţit sub apă curentă.
2. Introduceţi gumele de finisare în dispozitivul de spălare / dezinfectare (WD) şi asiguraţivă că nu se ating între ele.
3. Adăugaţi agentul de curăţare adecvat (fără aldehidă), în conformitate cu informaţiile de
pe eticheta produsului şi cu instrucţiunile fabricantului dispozitivului WD.
4. Porniţi programul dorit: curăţare şi dezinfectare.
5. După finalizarea programului, scoateţi gumele de finisare din dispozitivul de spălare şi
dezinfectare şi uscaţi-le de preferat cu aer comprimat curat.
6. Verificaţi vizual dacă acestea sunt curate şi întregi utilizând o lupă cu putere de mărire
de 6 ori. În cazul în care detectaţi contaminare, trebuie repetat procesul.
7. Dacă gumele au fost curăţate numai mecanic (fără dezinfectare dovedită), este
necesară o dezinfectare finală într-un sterilizator cu aburi (fără ambalaj) pe poliţe sau
tăvi.
8. Aprobare documentată pentru procedura corectă de tratament pentru reutilizare sau
pentru depozitare.
9. Vă recomandăm depozitarea într-un loc uscat, fără praf la 2 - 28°C (36 - 82°F).
b. Tratament manual:
1. Clătiţi amănunţit sub apă curentă. Dacă este necesar, utilizaţi o perie de nailon. NOTĂ:
Utilizaţi o perie adecvată pentru curăţarea orificiilor oarbe.
2. Curăţarea şi dezinfectarea chimică cu o soluţie adecvată (fără aldehidă) în conformitate
cu instrucţiunile producătorului. Introduceţi gumele de finisare în soluţie. Asiguraţi-vă că
nu sunt bule de aer pe gumele de finisare.
3. Timpul de reacţie începe cu introducerea ultimei gume de finisare şi durează în
conformitate cu instrucţiunile producătorului dezinfectantului.
4. După expirarea duratei de contact, clătiţi gumele de finisare cu apă deionizată din
abundenţă.
5. Uscaţi umezeala reziduală de preferinţă cu aer comprimat curat.
6. Verificaţi vizual dacă acestea sunt curate şi întregi utilizând o lupă cu putere de mărire
de 6 ori. În cazul în care detectaţi contaminare, trebuie repetat procesul.
7. Fără dezinfectare dovedită, este necesară o dezinfectare finală într-un sterilizator cu
aburi (fără ambalaj) pe poliţe sau tăvi.
8. Aprobare documentată pentru procedura corectă de tratament pentru reutilizare sau
pentru depozitare.
9. Vă recomandăm depozitarea într-un loc uscat, fără praf la 2 - 28°C (36 - 82°F).
Sterilizare: Sterilizare la căldură umedă cu prevacuum fracţional. Ciclu complet, 134°C (273°F)
/ 3,1 bar timp de cel puţin 5 minute, durată de uscare 10 minute. Nu depăşiţi
135°C (275°F).
IMPORTANT: Utilizaţi ambalajul adecvat pentru sterilizare.
Avertisment: Gumele de finisare KENDA nu pot fi sterilizate cu aer fierbinte sau
autoclave cu gaze.
Această procedură a fost validată de un laborator independent şi acreditat.
Informaţii suplimentare: Când sterilizaţi mai multe instrumente în cadrul unui singur ciclu de
autoclavă asiguraţi-vă că nu depăşiţi capacitatea maximă a sterilizatorului în conformitate cu
instrucţiunile acestuia.
Informaţii producător: 		
KENDA AG
Kanalstrasse 18
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein
Dată de producţie: 11/2013; Rev. 2
Instrucţiunile de mai sus au fost validate de către producătorul de dispozitive medicale, pentru a putea pregăti
gumele de finisare KENDA pentru reutilizare.
Materialul a fost produs numai pentru uz stomatologic. Procesarea trebuie efectuată numai în concordanţă
cu Instrucţiunile referitoare la igienă. Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele produse de nerespectarea
instrucţiunilor sau a domeniului stipulat de aplicare. Utilizatorul este răspunzător de testarea produselor pentru
a vedea dacă sunt adecvate şi dacă pot fi utilizate în alte scopuri faţă de cele indicate în instrucţiuni. Descrierile
şi informaţiile nu constituie o garanţie a proprietăţilor şi nu au putere legală.

Nu lăsaţi la îndemâna copiilor.
Numai pentru uz stomatologic.
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