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Microcone® İmplant D 5,0 mm

Microcone® İmplant D 4,5 mm

Microcone® İmplant D 4,0 mm

Kısa frez

Microcone® İmplant D 3,5 mm

Uzun frez
Microcone® İmplant D 3,0 mm

Pilot frez D 2,0 mm

Örnek:

Microcone® Implant D 3,5 x 11 mm:
Kısa frez

Frez durdurucu no.25

Uzun frez

Frez durdurucu no.30
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Microcone® Frez Durdurucu Tepsisi / Microcone® Frez Durdurucu

Dezenfeksiyon, temizleme ve sterilizasyon konusundaki aşağıdaki talimatların DIN EN
ISO 17664:2004 gerekliliklerinin öze olduğunu lü en göz önünde bulundurunuz. Talep
etmeniz halinde detaylı açıklamayı göndermekten memnuniyet duyarız.

1. Sistem açıklaması
Microcone implant sistemi implantlar, kapama vidaları, transgingival dayanakları ile
diğer protez parçalarını ve ayrıca cerrahi ve protez aletlerini ve aksesuarlarını
kapsamaktadır. Microcone komponentleri bir bütün sistemin bir bölümünü oluşturur ve
sadece orijinal material ve aletler ile birleş rilerek kullanılabilir.
2. Ürün açıklaması
Meden ka Microcone Frez Durdurucu Tepsisi Mikrocone Frez Durdurucular için
saklanması için kullanılır. Plas k kaset tabanı ve paslanmaz çelik koruma kapağından

Buna ilaveten, her frez durdurucunun al nda ayrıca kısa veya uzun frez kullanıldığında
karşılık gelen durdurucu ile ulaş ğı delme derinliği hakkında bilgi bulunur.
Her frez durdurucunun kendine ait numarası vardır ve tepsi içerisinde belirlenmiş yeri
vardır. Eğer durdurucula dikkatlice yerleş rilirse, tüm durdurucuların baş kısımları
hizalanır.
6. Temizlik ve dezenfeksiyon
Op mal sterilizasyon şartlarını garan lemek için aletlerin ve tepsinin dikkatli temizliği
ve dezenfeksiyonu ön koşuldur. Cerrahi kalın lar (kan, doku parçaları, sekresyonlar)
aletler üzerinde kurmamalıdır. Kullanımdan sonra aletler üzerindeki yoğun kirlenme
direkt olarak su veya dezenfektan ile gerekirse yumuşak sünger veya bez kullanılarak
uzun süreli nem veya ıslaklığa maruz kalmasını engelleyerek uzaklaş rılmalıdır.
Aletler, uygun temizleme ve dezenfektan solüsyonu kullanılarak el ile veya termodezenfaktör (üre cinin kullanım kılavuzuna uyulmalıdır) yardımıyla temizlenebilir ve
dezenfekte edilebilir. Plas k tepsi “yıkama tepsisi” olarak kullanılmamalı ve termodezenfektör için uygun değildir. Lü en unutmayın, tanyum ve paslanmaz çelik aletler
temasa bağlı korozyon riski nedeniyle ayrı ayrı temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
Nötr pH değerine yakın enzima k temizleme ajanları kullanımı önerilir. Halojenleri
(klorin, iodine, bromin, ﬂüorin), okside edici maddeler (H202), organik çözücüler, ağır
metal tuzları, aldehitler veya aroma k/holojenlenmiş hidrokarbonları içeren temizleme
maddelerini veya dezenfektanları kullanmayınız. Metal rçalar veya ovalayıcılar gibi
aşındırıcılar ile kesinlikle temizlemeyiniz.
Aşağıdaki adımlar termo-dezenfektör içerisinde otoma k temizleme/dezenfeksiyon
işlemi için önerilmektedir.

3. Sipariş bilgileri ve ölçüler

Ürün Kodu

Genişlik

Derinlik

Yükseklik

0-13-62

170mm

145mm

31mm

4. Materyaller
Kaset: Polypropylene (PP)
Koruma kapağı: paslanmaz çelik (1.4404)
5. Doğru Kullanım:
Meden ka Frez Durdurucu Tepsisi cerrahi ve protez prosedürler sırasında sadece
Microcone Frez Durdurucuların organizasyonu ve hazırlığı için kullanımı amaçlanmış r.
Microcone Frez Durdurucular sadece Meden ka Microcone implant dirilleri ile birlikte
kullanılmalıdır. Her Frez Durdurucu ilgili implant çapına karşılık gelen standart ve
kor kal frez ile birlikte kullanılabilir. Pilot frez için ayrı frez durdurucu mevcu ur.
Sterilizasyon için, Frez Durdurucu Tepsisi uygun materyal içerisinde paketlenmeli veya
sarılmalı ve steriliteyi sürdürmek için saklanmalı. Diğer seçenekler kullanıcı tara ndan
değerlendirilmeli ve doğrulanmalıdır.
Aşağıda tavsiye edilen şekilde her kullanım öncesinde tepsi ile içeriği kullanım için
temizlenmeli, dezenfekte edilmeli ve sterilize edilmelidir. Bu işlem ilk kullanım içinde
yapılmalıdır.
Kullanılmış ve cerrahi işlem sırasında bulaşmış olan durdurucular tepsi içerisine
yerleş rilmeden önce temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir, eğer uygunsa parçalara
ayrılmalıdır. (bölüm 6 ve aletler kullanım kılavuzuna bakınız). Bu talimatlara ilave olarak,
ülkenizin yasal gereksinimlerine uyunuz.
Microcone Frez Durdurucu Tepsisi, her sırada belli bir implant çapına özgü freze karşılık
gelen durdurucuların diziliminden oluşmuştur. Karşılık gelen frezlerin çapları her
durdurucu sırasının al nda kazınmış r. Her durdurucu ayrıca renkli halka ile
kodlanmış r ve kendisine karşılık gelen frez ve implant pake üzerinde renk kodlaması
bulunmaktadır. Renk kodlaması ayrıca her durdurucu sırasının yanında bulunmaktadır.

6.1 Temizleme:
- Soğuk su ile 1 dakika durulayın
- Uygun bir temizlik maddesi (neodisher® MediClean (0.5%)) ile 55°C (± 2°C) 5 dakika
temizleyin
- 2 dakika soğuk su ile nötralizasyon
- Soğuk su ile 1 dakika durulayın
6.2 Dezenfeksiyon:
93°C de 5 dakika demineralize su ile termal dezenfeksiyon yapılır.
Aşağıdaki adımlar el ile temizlik/dezenfeksiyon işlemi için önerilir:
6.3 Temizleme (El ile):
Özellikle kaviteleri, yarıkları ve delikleri yumuşak rça kullanarak akan suyun (içme
suyu, 30 ± 3°C) al nda mevcut ar klar giderilinceye kadar (her parça için en az 20
saniye) tüm yüzeyi mekanik olarak temizleyin.
Ultrasonik banyoda (minimum frekans: 35 kHz) 5 dakika uygun bir temizleme solüsyonu
(örn. İçme suyu içerisinde 2% MediClean®, Dr. Weigert,) ile temizleyin.
Özellikle kaviteleri, yarıkları ve delikleri akan suyun (içme suyu, 30 ± 3°C) al nda her
parça için en az 10 saniye olacak şekilde durulayın. Bu işlem sırasında hareketli parçalar
yerlerinden oyna lmalıdır.
Her parça için en az 5 saniye olacak şekilde demineralize su ile durulanır.

hareketli parçalar yerlerinden oyna lmalıdır.
Her parça için en az 5 saniye olacak şekilde demineralize su ile durulanır.
Kullanılmamış ve kontamine olmamış aletler dezenfeksiyon ve temizleme işlemi
sırasında kaset içerinde bırakılabilir. Bu sırada kullanılmış ve kontamine olmuş aletler
değiş rilmeden önce teker teker temizlenmelidir.
Sterilizasyon öncesi, aletler kirsizlik ve hasar yönünden incelenmelidir. Kontamine
olmuş veya hasar görmüş aletleri kullanmayınız. Silikon deliklerin ve alet tutucuların
sağlam ve doğru pozisyonlarında yerleşmiş olduklarından emin olun. Kilitlerin ve
sapların sağlam ve mükemmel durumda olduğunu kontrol edin.
7. Sterilizasyon
Aletleri steril olarak korumak için sterilizasyon banyosu konusunda üre cinin
talimatlarına göre kase n paketlenmesi önerilir. Kaset ile içindekilerin sterilizasyonu
sadece vakum sterilizatör/vakum otoklav için test edildi ve doğrulandı.
- 3x ayrış rılmış ön-vakum ile 132°C'de (270°F) 4 dakika sterilizasyon işlemi uygulanır.
- Kaset ile birlikte aletlerin 20 dakika kurumasını sağlayın
Lü en vakum sterilizatör veya vakum otoklav için üre cilerin talimatlarını takip ediniz.
Diğer sterilizasyon yöntemleri veya protokolleri kullanıcı tara ndan kontrol edilmeli ve
doğrulanmalıdır. Kasetlerin is ﬂenmesi ve otoklava aşırı yükleme, sterilizasyon ve
kurutma işleminin etkinliği üzerinde zararlı etkiye sahip r. Kasetleri otoklavın
haznesinde is ﬂemeyiniz.
Not:
1. Kase kapak yüzü yukarı bakacak şekilde ızgara üzerine yerleş riniz. Bu tam olarak
kurumayı sağlayacak r. Bu pozisyonda su iyi bir şekilde yapısı gereği kaset üzerinden
akacak r.
2. Otoklavın kapağı açıldıktan sonra kaset yeterli zaman verilerek ısısı düşürülmelidir.
Kase tamamen soğuyana kadar yeterli hava dolaşımının bulunduğu uygun bir yere
koyunuz. Eğer kaset tamamen soğumaz ise su yoğunlaşması oluşabilir.
İşaretler ve Semboller:

Tek kullanımlık
LOT numarası
Referans numarası
Üre ci
Kullanım talima na bakınız
Steril değildir
Dikkat: Bu ürün A.B.D. Federal yasaları gereği diş hekimlerine sa labilir.

Üret c

6.4 Dezenfeksiyon (El ile)
Parçaları 30 dakika dezenfektana (Örn., 2% neodisher® SeptoMED, Dr. Weigert, içme
suyunda 20 ± 2°C) ba rın ve yüzeydeki hava baloncuklarını gidermek parçaları solüsyon
içerisinde hareket e rin.
Özellikle kaviteleri, yarıkları ve delikleri akan suyun (içme suyu, 30 ± 3°C) al nda
dezenfektan kalın larını gidermek için tüm yüzeyleri durulayın. Bu işlem sırasında
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