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1   Instrucţiuni pentru utilizator

Stimate utilizator,
KaVo doreşte să vă mulţumească prin noul său produs de calitate. Astfel
ca dumneavoastră să puteţi lucra fără deranjamente, în mod eficient şi în
siguranţă, vă rugăm să respectaţi următoarele indicaţii.

© Copyright by KaVo Dental GmbH

Simboluri

A se vedea capitolul Siguranţă / Simbol de avertizare

Informaţii importante pentru utilizator şi tehnician
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Modalitate de acţionare

Marcaj CE (Comunitatea Europeană). Produsul marcat cu acest
simbol este în conformitate cu cerinţele directivei CE aplicabile.
Sterilizabil cu aburi 134 °C -1 °C / +4 °C (273 °F -1,6 °F / +7,4
°F)

Grupa ţintă

Acest document se adresează atât medicului stomatolog, cât şi asisten‐
tului/asistentei medical(e). Capitolul Punere în funcţiune se adreseazăîn
plus tehnicianului de service.
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2   Siguranţă

2.1.1   Descrierea instrucţiunilor de siguranţă: Simbol de avertizare

Simbol de avertizare

2.1.2   Descrierea instrucţiunilor de siguranţă: Structură

PERICOL

În introducere se descriu natura şi sursa pericolului.
Această secţiune prezintă ce consecinţe poate avea nerespectarea indi‐
caţiilor.

▶ Etapa opţională conţine măsurile necesare pentru evitarea perico‐
lelor.
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2.1.3   Descrierea instrucţiunilor de siguranţă: Descrierea nivelurilor de
pericol

Instrucţiunile de siguranţă prezentate aici împreună cu cele trei niveluri
de punere în pericol ajută la prevenirea daunelor şi vătămărilor.

ATENŢIE

ATENŢIE
descrie o situaţie periculoasă, ce poate conduce la daune materiale sau
vătămări uşoare până la medii.
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AVERTIZARE

AVERTIZARE
descrie o situaţie periculoasă, care are drept urmare vătămări grave sau
mortale.

PERICOL

PERICOL
descrie un pericol maxim apărut într-o situaţie care are drept urmare di‐
rectă vătămări grave sau mortale.
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2.2   Instrucţiuni de siguranţă

AVERTIZARE

Înghiţirea sau aspirarea pieselor desfăcute sau a substanţelor de către
pacient.
Pericol de înecare.

▶ Înainte de fiecare tratament, trebuie aplicată o punte din motive de
siguranţă.
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AVERTIZARE

Îndepărtarea totală a unei proteze.
Deteriorarea protezei şi a ţesutului corespunzător tare, moale, respectiv
al ancorării, specific corpului.

▶ Aplicaţi întotdeauna CORONAflex peste un mediu intermediar
(cleşte, cleme adezive sau buclă).

▶ Nu aşezaţi ciocanul pneumatic direct la coroană sau la punte.

▶ Respectaţi instrucţiunile de utilizare.
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AVERTIZARE

Punere în pericol a medicului stomatolog şi a pacientului.
În caz de deteriorări, zgomote neregulate, vibraţii prea puternice.

▶ Trebuie să întrerupeţi utilizarea şi să informaţi departamentul de
asistenţă tehnică.

ATENŢIE

Uzură prematură şi erori de funcţionare cauzate de depozitarea neco‐
respunzătoare în timpul pauzelor mai îndelungate de utilizare.
Durata de viaţă redusă a produsului.

▶ Înainte de o pauză de utilizare mai îndelungată produsul medical
trebuie curăţat şi uscat conform instrucţiunilor.
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Indicaţie
Trebuie să se lucreze numai cu ochelari de protecţie (utilizator).

Indicaţie
CORONAflex trebuie supusă unei verificări tehnice din punct de vedere
al siguranţei după 5000 lovituri sau la fiecare 2 ani (decisiv este factorul
care apare prima dată). Trimiteţi CORONAflex departamentului de asis‐
tenţă tehnică pentru clienţi KaVo Warthausen sau la un oficiu de verifi‐
care autorizat KaVo.
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Indicaţie
Mijloacele auxiliare CORONAflex se supun uzurii.

▶ De aceea, cleştele şi suportul buclei trebuie supuse unei verificări
tehnice din punct de vedere al siguranţei după 1500 de lovituri. Bu‐
clele nu mai trebuie utilizate după 50 de lovituri.

Pentru reparaţia şi întreţinerea produselor KaVo sunt recomandaţi:
▪ tehnicienii reprezentanţelor KaVo din întreaga lume
▪ tehnicierii instruiţi special de KaVo

Pentru a garanta o funcţionare ireproşabilă, este necesar ca produsul
medical să fie pregătit conform metodelor de pregătire descrise în in‐
strucţiunile de utilizare KaVo. KaVo recomandă stabilirea la nivel intern a
unui interval între operaţiunile de întreţinere, care vor presupune evalua‐
rea produsului medical de către o firmă de specialitate în ceea ce priveş‐
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te curăţarea, întreţinerea şi funcţionarea acestuia. Acest interval de între‐
ţinere depinde de frecvenţa de utilizare şi trebuie adaptat în funcţie de
aceasta.
Lucrările de service trebuie să fie efectuate exclusiv în atelierele de repa‐
raţii cu personal instruit de KaVo, care folosesc piese de schimb originale
de la KaVo.
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3   Descrierea produsului

CORONAflex 2005 (Nr. mat. 0.579.1000)
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3.1   Pachet de livrare 
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Setul CORONAflex 2005 constă din:
▪ CORONAflex ①
▪ Cleşte pentru coroane ②
▪ Suport buclă ③
▪ Clemă, mică ④
▪ Clemă, mare ④
▪ Bucle ⑤
▪ Accesoriu de curăţare ⑥
▪ Instrucţiuni de utilizare ⑦
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3.2   Stabilirea scopului - Utilizarea conform destinaţiei

Stabilirea scopului:

Acest produs medical este
▪ destinat exclusiv tratamentului stomatologic în domeniul stomatolo‐

gic. Orice utilizare neconformă cu destinaţia produsului sau orice
modificare a produsului nu este permisă şi poate duce la punerea în
pericol. Produsul medical este destinat pentru următoarele aplicaţii:
Îndepărtarea coroanelor individuale sau parţiale, a telescoapelor pri‐
mare sau a elementelor punţii în zona dinţilor incisivi inferiori sau a
dinţilor laterali. A se vedea, de asemenea, instrucţiunile de utilizare.

▪ un produs medical conform reglementărilor legale naţionale aplicabi‐
le.

 

 

 

Descrierea produsului 19



Utilizarea conform destinaţiei:

Conform acestor reglementări acest produs medical trebuie utilizat doar
în scopurile precizate de către utilizatori competenţi. În acest sens trebuie
respectate:

▪ dispoziţiile în vigoare privind protecţia muncii
▪ dispoziţiile în vigoare privind prevenirea accidentelor
▪ aceste instrucţiuni de utilizare

Conform acestor reglementări este obligaţia utilizatorului:
▪ să utilizeze numai mijloace de lucru fără defecte
▪ să acorde atenţie scopului de utilizare corect
▪ să se protejeze pe sine, pacienţii şi terţii de pericole
▪ să evite contaminarea prin intermediul produsului
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3.3   Date tehnice

Presiune de regim de la 2,5 până la 3,5 bari (de la 36
până la 51 psi)

Consum de aer de la 9 până la 18 NL/min
Forţă de lovire max. 4000 N
Timp de vârf 8 µs

Se poate introduce pe toţi conectorii MULTIflex (LUX) / MULTIflex LED.
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3.4   Condiţii de transport şi de depozitare

ATENŢIE

Punere în pericol la punerea în funcţiune a produsului medical în urma
depozitării la temperaturi foarte scăzute.
Astfel se poate ajunge la întreruperea completă a funcţionării produsului
medical.

▶ Produsele foarte răcite trebuie aduse înainte de punerea în funcţiu‐
ne la o temperatură de 20 °C până la 25 °C (68 °F până la 77 °F).

Temperatură: -20 °C până la +70 °C (-4 °F până la +158 °F)

Umiditate relativă a aerului: între 5 % şi 95 % necondensant
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Presiunea aerului: 700 hPa până la 1060 hPa (10 psi până la 15
psi)
Protejaţi împotriva umezelii
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4   Punerea în funcţiune şi scoaterea din funcţiune

AVERTIZARE

Pericol datorat produselor nesterile.
Pericol de infecţie a personalului auxiliar şi a pacienţilor.

▶ Înainte de prima punere în funcţiune şi după fiecare utilizare a pro‐
dusului medical ştergeţi corespunzător, respectiv sterilizaţi în caz
de necesitate.

AVERTIZARE

Eliminaţi produsul în mod regulamentar.
Înainte de eliminare, produsul trebuie pregătit în mod corespunzător,
respectiv trebuie sterilizat la nevoie.
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4.1   Montarea conectorului MULTIflex (LUX) / MULTIflex LED

AVERTIZARE

Desfacerea produsului medical în timpul tratamentului.
Un produs medical care nu este fixat corect poate să se desprindă de
pe conectorul MULTIflex (LUX) / MULTIflex LED.

▶ Verificaţi poziţia sigură a produsului medical pe conectorul cu MUL‐
TIflex (LUX) / MULTIflex LED trăgând de acesta.

▶ Înşurubaţi conectorul MULTIflex (LUX) / MULTIflex LED pe furtunul
turbinei şi strângeţi ferm cu cheia.
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Indicaţie
Deoarece pentru lumina CORONAflex 2005, nu sunt necesare apa pul‐
verizată şi aerul de spray, aceste funcţii trebuie deselectate.

4.2   Verificarea presiunilor

ATENŢIE

Racord de aer comprimat la aparate.
Aerul comprimat murdar şi umed conduce la uzură.

▶ Se va asigura un aer de răcire uscat, curat şi necontaminat con‐
form ISO 7494-2.

Pentru utilizarea CORONAflex este necesară o presiune de regim de mi‐
nim 2,5 bari (36 psi).
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▶ Introduceţi manometrul de test (Nr. mat. 0.411.8731) între
conectorul MULTIflex (LUX) / MULTIflex LED şi CORONAflex şi veri‐
ficaţi următoarea presiune:

Aer forţat: de la 2,5 până la 3,5 bari (de la 36 până la 51 psi)
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5   Utilizarea

5.1   Montarea produsului medical

AVERTIZARE

Desfacerea produsului medical în timpul tratamentului.
Un produs medical care nu este fixat corect poate să se desprindă de
pe conectorul MULTIflex (LUX) / MULTIflex LED.

▶ Verificaţi poziţia sigură a produsului medical pe conectorul cu MUL‐
TIflex (LUX) / MULTIflex LED trăgând de acesta.
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▶ Introduceţi produsul medical exact pe conectorul MULTIflex (LUX) /
MULTIflex LED şi apăsaţi spre spate, până când conectorul se fi‐
xează cu zgomot specific în produsul medical.

▶ Verificaţi poziţia sigură a produsului medical pe conector, trăgând de
acesta.

5.2   Scoaterea produsului medical

▶ Ţineţi conectorul şi trageţi produsul medical rotindu-l uşor.
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5.3   Setarea forţei de lovire

ATENŢIE

Neregularităţi în zona şurubului cu cap striat.
Pericol de accidentare şi de deteriorare a produsului.

▶ Nu lucraţi în continuare, trimiteţi CORONAflex spre verificare.

Condiţie
Pentru a seta forţa de lovire, instrumentul nu trebuie să se afle sub pre‐
siune, şi anume pedala de comandă nu trebuie acţionată.
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▶ Răsuciţi şurubul cu cap striat pentru a seta forţa de lovire.

Răsucirea în sensul acelor de ceasornic măreşte forţa de lovire.
Răsucirea în sensul invers al acelor de ceasornic reduce forţa de lovire.

Exemple de setare:
▪ la o punte din cinci elemente în zona dentară laterală se poate înce‐

pe cu setarea medie a forţei de lovire.
▪ la coroanele din zona dinţilor incisivi inferiori, începeţi întotdeauna cu

cea mai mică setare şi măriţi până la maxim 50 %.
▪ Setarea forţei maxime trebuie să fie rezervată punţilor mari şi/sau

lucrărilor protetice cu bonturi sănătoase cu secţiuni mari.
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5.4   Setarea poziţiei capului de lovire

▶ Prin răsucirea capului de lovire, aduceţi maneta de tragere în poziţia
optimă de lucru în maxilarul superior sau mandibulă.

5.5   Producerea loviturilor

ATENŢIE

Uzură ridicată prin utilizarea CORONAflex fără sarcină.

▶ Nu utilizaţi CORONAflex fără sarcină.
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CORONAflex şi unealta ajutătoare trebuie să fie aduse ambele în tracţiu‐
ne axială. Dacă nu există tracţiune suficientă, impulsul de lovire „acţio‐
nează“ în gol.

La îndepărtarea punţilor, unealta ajutătoare trebuie să fie aplicată întot‐
deauna mai întâi la pilonul cel mai slab, pentru ca pilonul puternic să
poată ghida încă puntea.
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▶ Acţionaţi aerul de alimentare de la pedala de comandă, pentru a
menţine instrumentul pregătit de lovire.

▶ Închideţi duza cu degetul pentru a declanşa lovitura.
▶ Pentru a comuta instrumentul din nou în stare pregătită de lovire,

luaţi degetul de pe duză şi aşteptaţi 2 până la 3 secunde.
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5.6   Utilizarea

ATENŢIE

Aşezarea directă a CORONAflex la coroană sau la punte.
Vătămarea ţesutului corespunzător tare, moale, respectiv al ancorării,
specific corpului.

▶ Aplicaţi întotdeauna CORONAflex peste un mediu intermediar
(cleşte, cleme adezive sau buclă).

▶ Nu aşezaţi ciocanul pneumatic direct la coroană sau la punte.
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ATENŢIE

Vătămarea parodontală prealabilă a dintelui care trebuie tratat.
În cazul unei deteriorări puternice, nu se poate exclude complet o ex‐
tracţie.

▶ Asiguraţi-vă că înainte de utilizarea CORONAflex la dinte, stabilita‐
tea rădăcinii dintelui nu este influenţată de nicio parodontoză avan‐
sată.

Proteza fixă precum coroanele şi punţile reprezintă în mod normal o lu‐
crare protetică fixată definitiv, şi anume, ireversibil. Se poate întâmpla to‐
tuşi ca proteza să trebuiască îndepărtată din nou pentru a putea realiza
exemplificativ un tratament endodontic.

Cu CORONAflex KaVo se pot îndepărta acum fără probleme majoritatea
tipurilor de proteze fixe.
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Îndepărtarea pneumatică a protezelor reprezintă pentru medicul stomato‐
log o uşurare semnificativă a muncii faţă de metoda de îndepărtare tradi‐
ţională. Impulsul scurt de lovire distruge structura cimentată. Tracţiunea
axială, care se obţine printr-o „apucare“ vestibular şi oral, aduce avantajul
că proteza nu se poate teşi la scoatere. Acest lucru înseamnă o protejare
a bontului dintelui şi a protezei.

Premisă favorabilă pentru îndepărtarea protezei.
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Premisă nefavorabilă pentru îndepărtarea protezei.

Proteza scoasă rămâne nedeteriorată în majoritatea cazurilor, astfel încât
se poate reutiliza. Acest lucru este important îndeosebi pentru lucrările
protetice fixate provizoriu.

 

 

Utilizarea 38



Cele mai bune rezultate se obţin cu CORONAflex KaVo în legătura cu
următoarele tipuri de ciment:

▪ Ciment zinc-fosfat
▪ Ciment oxid de zinc-eugenol
▪ Ciment carboxilat

Protezele fixate cu următoarele tipuri de ciment trebuie îndepărtate pro‐
blematic în anumite condiţii:

▪ Ciment ionomer de sticlă
▪ Ciment dual

Ca urmare a proprietăţilor adezive ale acestor tipuri de ciment, se poate
ajunge la probleme mari de îndepărtare la nivelul dentinei. Dacă proteza
a fost montată deja de mai mulţi ani cu aceste tipuri de ciment, atunci uti‐
lizarea CORONAflex poate avea succes, deoarece forţa de fixare a aces‐
tor tipuri de ciment artificial se reduce după o anumită perioadă, fapt con‐
statat din experienţă.
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Indicaţie
Pentru a putea acoperi un spectru mare de indicaţii, cu CORONAflex se
livrează o gamă vastă de accesorii.

A se vedea şi:
5 Utilizarea: 5.6.1 Cleşte, Pagina 41
5 Utilizarea: 5.6.2 Cleme adezive, Pagina 43
5 Utilizarea: 5.6.3 Buclă, Pagina 50
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5.6.1   Utilizarea: Cleşte

În zona premolarilor şi a molarilor coroanele individuale se pot îndepărta
cu cleştele. Pentru aceasta, cleştele trebuie aşezat sub ecuator sau la
marginea coroanei. Cleştele este adecvat pentru toate cele patru seg‐
mente dentare. Rabataţi corespunzător arcul cleştelui.
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▶ Aşezaţi cleştele sub ecuator sau la marginea coroanei.

▶ Închideţi cleştele prin apăsare până când rezultă o pretensionare ex‐
plicită, apoi strângeţi şurubul cu cap striat cu cealaltă mână.

▶ Aşezaţi CORONAflex la etrierul cleştelui şi trageţi cleştele şi
CORONAflex în direcţie axială.

▶ Declanşaţi impulsul de lovire.
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5.6.2   Utilizarea: Cleme adezive 
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AVERTIZARE

Înghiţirea sau aspirarea clemelor sau a unui adeziv aprobat în medicina
umană de către pacient.

▶ Înaintea lucrului cu un adeziv aprobat în medicina umană, trebuie
aplicată o punte din motive de siguranţă.

▶ În timpul procesului de lucru şi de lipire, minimizaţi evaporările ade‐
zivului prin aspiraţie, precum şi aspiraţi în final cca. alte 2 minute.

Indicaţie
Trebuie să se utilizeze numai un adeziv aprobat în medicina umană.

Coroanele individuale, coroanele parţiale, telescoapele primare sau chiar
şi elementele punţii din zona dinţilor incisivi inferiori sau a dinţilor laterali,
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care nu au un ecuator şi nu permit o utilizare a cleştelui, se pot îndepărta
cu clemele adezive.

▶ Înainte de utilizare, adaptaţi clemele cu un cleşte tridimensional
(cleşte Aderer) la forma dintelui.

▶ Din punct de vedere vestibular şi oral, clemele trebuie să ajungă
până la marginea mucoasei.
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▶ Marcaţi partea vestibulară deoarece aceasta se poate recunoaşte
eventual cu greutate ulterior după aplicarea pastei adezive.

▶ În final, curăţaţi coroana sau elementul de punte corespunzător în
mod temeinic, de preferinţă cu pastă de piatră ponce şi cupă din
cauciuc. Amestecaţi pulberea de piatră ponce cu apă, aplicaţi şi
curăţaţi aproximativ 1 minut. Pasta de curăţare nu trebuie să conţină
fluorură, deoarece în caz contrar pot apărea proprietăţi de saturaţie
la suprafaţa protezei, care reduc acţiunea adezivă şi rezultatul în‐
depărtării.

▶ Clătiţi pasta temeinic până la îndepărtarea completă a soluţiei de
curăţare.

▶ Uscaţi şi menţineţi uscată suprafaţa curăţată. Acest lucru este nece‐
sar, pentru ca adezivul aprobat în medicina umană să pătrundă la
adâncimi minime ale asperităţii suprafeţei protezei şi să se poată îm‐
bina cu aceasta.
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▶ După curăţare şi uscare, aplicaţi adezivul aprobat în medicina
umană pe proteză, de ex. cu un plugger sferic.

▶ Amestecaţi simultan material de vâscozitatea lichidului Duroplast sau
compozit. Nu utilizaţi prea mult lichid. Mult lichid înseamnă o contrac‐
ţie mai mare la întărire şi astfel o îmbinare adezivă mai slabă cu pro‐
teza.

▶ Aplicaţi materialul plastic pe ambele braţe ale clemei. Nu întindeţi
prea mult material plastic în clemele adaptate la forma dintelui. Prin
aceasta, se împiedică o amortizare mare a impulsului de lovire.
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▶ Aşezaţi clema pe proteza acoperită cu un strat de adeziv. Materialul
din plastic utilizat trebuie să iasă din orificiile clemei şi trebuie să
ajungă până la marginea mucoasei. La coroanele şi coroanele dinţi‐
lor incisivi inferiori mascate ceramic, se recomandă în sensul
păstrării mascării, să nu se cuprindă cu materialul plastic suprafaţa
ocluzală, respectiv marginea tăioasă.

▶ Îndepărtaţi cantităţile în exces aproximative înainte de întărire (pen‐
tru protecţia dinţilor adiacenţi). Se obţine o îmbinare fixă a clemelor
adezive şi a protezei.

▶ După uscarea şi întărirea adezivului şi a materialului plastic, aplicaţi
CORONAflex axial la cleme şi declanşaţi impulsul de lovire.
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▶ Înmuiaţi materialul plastic modelant printr-o flacără de spirt sau gaz
şi desprindeţi -l de pe proteza îndepărtată. Din motive de acţiune
adezivă şi ale aspectului, se recomandă sablarea clemelor adezive
la anumite intervale de timp într-un laborator stomatologic .

Indicaţie
Respectaţi indicaţiile producătorului adezivului.

Indicaţie
Utilizarea clemelor adezive necesită ceva practică. Cota de succes a
clemelor adezive este cu mult mai mare, în cazul utilizării corecte, decât
cu ajutorul cleştelui (trebuie accelerată mai puţină masă, transfer mai
bun al forţei). Experienţa arată că proteza, care nu se poate scoate cu
cleştele, se îndepărtează adesea fără probleme cu clemele.
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5.6.3   Utilizarea: Buclă

Buclele sunt pentru îndepărtarea elementelor de punte în zona dinţilor in‐
cisivi inferiori sau a dinţilor laterali.
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▶ Introduceţi bucla sub punte pe cât posibil de aproape la ancora pun‐
ţii.

▶ Fixaţi bucla cu suportul buclei.
▶ Acordaţi atenţie direcţiei de tragere şi de scoatere la fixarea fermă.
▶ Aşezaţi CORONAflex şi declanşaţi impulsul de lovire.

Indicaţie
În cazul unei punţi în zona dinţilor laterali cu premolari şi molari ca an‐
coră de punte, bucla trebuie aşezată mai întâi aproape de premolarii
mai slabi.
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Indicaţie
Dacă bucla nu se poate insera între coroanele care sunt foarte aproape
una de cealaltă, atunci ambele capete de retenţie pot fi şlefuite puţin la
nivelul buclei. Alternativ se utilizează un fir chirurgical cu un diametru de
0,4 mm. Înfăşuraţi firul de două-trei ori şi înnodaţi de mai multe ori (răsu‐
cirea nu este suficientă). Aduceţi buclele la aceeaşi lungime. Aşezaţi
pârghia de lovire a CORONAflex în bucle şi trageţi în direcţie axială. De‐
clanşaţi impulsul de lovire.

5.7   Eroare de utilizare

Ca la utilizarea oricărui alt sistem de îndepărtare a protezei, pot apărea
probleme la utilizarea CORONAflex.
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ATENŢIE

În cazuri rare, se poate ajunge la o fractură a bontului de dinte.
Pentru a evita acest lucru, trebuie respectate următoarele:

▶ trageţi numai în direcţie axială

▶ la incisivii inferiori (ATENŢIE: Suprafaţa cementată mare a coroa‐
nelor relativ faţă de secţiunea mică a bontului de dinte!) se începe
cu cea mai mică forţă de lovire şi se măreşte până la max. 50 %.

▶ la apariţia semnelor unor carii secundare avansate, riscul unei frac‐
turi este semnificativ mai mare decât în cazul unei dentine
sănătoase.
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ATENŢIE

În cazul unei deteriorări anterioare parodontale puternice a aparatului
de susţinere a dintelui (pungi gingivale adânci cu o osteoporoză semnifi‐
cativă), CORONAflex nu trebuie utilizat.
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ATENŢIE

Fractura rădăcinii prin teşirea accidentală la scoaterea coroanei sau a
punţii.
În cazul lucrărilor cu pivot, lungimea pivotului pentru canalul rădăcinii
trebuie să măsoare două treimi din lungimea canalului rădăcinii.

▶ Dacă pacientul prezintă dureri la aplicare, acest lucru ar putea fi o
indicaţie a unei membrane periodontale inflamate din cauza unei
pulpite avansate.
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6   Metode de pregătire conform ISO 17664

Indicaţie
Procedurile de pregătire descrise în cele ce urmează sunt valabile pen‐
tru cleştele, bucla, suportul de buclă şi accesoriul de curăţare
CORONAflex.

6.1   Pregătiri la locul de utilizare

AVERTIZARE

Pericol datorat produselor nesterile.
Există pericolul de infecţie prin intermediul produsului medical contami‐
nat.

▶ Luaţi măsurile corespunzătoare pentru protecţia persoanelor.

 

 

Metode de pregătire conform ISO 17664 57



▶ Îndepărtaţi imediat resturile de ciment sau sânge.
▶ Produsul medical se transportă uscat pentru pregătire.

Nu introduceţi în soluţii sau altele asemănătoare.
▶ Pregătiţi produsul medical cât mai repede posibil după manevrare.

6.2   Curăţarea

ATENŢIE

Erori de funcţionare prin curăţarea într-un aparat cu ultrasunete.
Defecte ale produsului.

▶ Curăţaţi CORONAflex 2005 exclusiv manual!

▶ Curăţaţi cleştele, bucla, suportul de buclă şi accesoriul de curăţare
în dispozitivul de dezinfecţie termică sau manual.
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Indicaţie
După curăţarea manuală sau automată, articulaţia cleştelui trebuie îngri‐
jită cu spray KaVo.

6.2.1   Curăţarea: Curăţare exterioară manuală

Accesorii necesare:
▪ Apă potabilă 30 °C ± 5 °C (86 °F ± 10 °F)
▪ Perie, de exemplu perie de dinţi semidură

▶ Curăţaţi cu o perie sub apă potabilă curgătoare.

Indicaţie
În interiorul instrumentului nu trebuie să pătrundă apă potabilă.
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6.2.2   Curăţarea: Curăţare exterioară automată

Indicaţie
Nu se aplică pentru CORONAflex 2005.

Indicaţie
Se aplică exclusiv pentru cleşte, buclă, suport de buclă şi accesoriu de
curăţare.

KaVo recomandă dispozitivele de dezinfecţie termică conform EN ISO
15883-1, care sunt utilizate cu soluţii alcaline de curăţare cu o valoare a
pH-ului de max. 10 (de ex.Miele G 7781 / G 7881 – Validarea a fost reali‐
zată cu programul "VARIO-TD", soluţie de curăţare "neodisher® medi‐
clean", agent de neutralizare "neodisher® Z" şi agent de limpezire
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"neodisher® mielclear" şi se referă exclusiv la compatibilitatea
materialelor cu produsele KaVo).

▶ Setările programului şi agenţii de curăţare şi dezinfecţie care trebuie
utilizaţi sunt menţionaţi în instrucţiunile de utilizare ale dispozitivului
de dezinfecţie termică (respectaţi valoarea pH-ului de max. 10).

▶ Pentru a împiedica afectarea produsului medical, asiguraţi-vă că pro‐
dusul medical este uscat la exterior şi în interior la finalul ciclului.

6.2.3   Curăţarea: Curăţare interioară manuală

Indicaţie
Realizaţi curăţarea interioară manuală deasupra unei chiuvete sau a
unei suprafeţe acoperite.
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Posibilă numai cu KaVo CLEANspray.

Indicaţie
KaVo CLEANspray pentru curăţarea manuală interioară poate fi livrat
numai în următoarele ţări:
Germania, Austria, Elveţia, Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Luxem‐
burg, Belgia, Olanda, Marea Britanie, Danemarca, Suedia, Finlanda şi
Norvegia.
În alte ţări se poate realiza numai cu curăţare interioară mecanică cu
dispozitive de dezinfecţie termică conform EN ISO 15883-1.

▶ Scoateţi CORONAflex de pe conector, răsucind uşor.
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▶ Introduceţi tubul accesoriului de curăţare ①, printr-unul din cele două
orificii ale CORONAflex, până la marcajul superior ② de la tub în
CORONAflex. Pentru aceasta, ţineţi perpendicular doza de CLEANs‐
pray.
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▶ Pulverizaţi CORONAflex până când spuma iese din orificiile CORO‐
NAflex (cel puţin 4 secunde). Aşteptaţi până când spuma este li‐
chidă.
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▶ Realizaţi acest proces de trei ori, pentru aceasta scoateţi tubul prin
tragere, până la marcajul următor ③ şi ④.

▶ Scoateţi CORONAflex de pe accesoriul de curăţare, aşezaţi-o cu tu‐
bul perpendicular indicând în sus şi lăsaţi soluţia de curăţare să ac‐
ţioneze timp de 3 minute.

▶ Lăsaţi CLEANspray să se evacueze din orificiile CORONAflex.
▶ Clătiţi CORONAflex cu Aqua deion (10 ml).

▶ Lăsaţi Aqua deion să se evacueze din orificiile CORONAflex.
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Indicaţie
Pentru a se menţine funcţia CORONAflex 2005, următorii paşi sunt ne‐
cesari suplimentar la pregătire.

Indicaţie
Deoarece pentru lumina CORONAflex 2005, nu sunt necesare apa pul‐
verizată şi aerul de spray, aceste funcţii trebuie deselectate.
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AVERTIZARE

Desfacerea produsului medical în timpul pregătirii.
Un produs medical care nu este fixat corect poate să se desprindă în
timpul pregătirii de pe conectorul MULTIflex (LUX) / MULTIflex LED.

▶ Înainte de fiecare pregătire, verificaţi poziţia sigură a produsului
medical pe conectorul cu MULTIflex (LUX) / MULTIflex LED,
trăgând de acesta.

▶ Introduceţi CORONAflex exact pe conectorul MULTIflex (LUX) /
MULTIflex LED şi apăsaţi spre spate, până când conectorul se fi‐
xează cu zgomot specific în CORONAflex.

▶ Verificaţi poziţia sigură a CORONAflex pe conector, trăgând de
acesta.

▶ Reglaţi CORONAflex cu şurubul cu cap striat la forţa medie de lovire.
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Condiţie
Pentru a seta forţa de lovire, instrumentul nu trebuie să se afle sub pre‐
siune, şi anume pedala de comandă nu trebuie acţionată.

▶ Acţionaţi aerul de alimentare de la pedala de comandă, pentru a
menţine instrumentul pregătit de lovire.

ATENŢIE

Uzură ridicată prin utilizarea CORONAflex fără sarcină.

▶ Nu utilizaţi CORONAflex fără sarcină.
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▶ Deoarece CORONAflex nu se poate acţiona fără sarcină, se utili‐
zează pentru aceasta cleştele pentru coroane. Desfaceţi CORONA‐
flex 6x prin închiderea duzei cu degetul. Între loviturile de desfacere,
luaţi degetul de pe duză şi aşteptaţi 2 până la 3 secunde pentru a co‐
muta instrumentul din nou în stare pregătită de lovire.

▶ Scoateţi CORONAflex de pe conector, răsucind uşor.
▶ Reglaţi CORONAflex cu şurubul cu cap striat la cea mai mică forţă

de lovire.

6.2.4   Curăţarea: Curăţare interioară automată

Neaplicabil.
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6.3   Dezinfecţia

ATENŢIE

Erori de funcţionare prin utilizarea unei băi de dezinfecţie sau a unui mij‐
loc de dezinfecţie cu conţinut de clor.
Defecte ale produsului.

▶ Dezinfectaţi CORONAflex 2005 exclusiv manual!
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6.3.1   Dezinfecţia: Dezinfecţie exterioară manuală

ATENŢIE

Agentul de dezinfecţie din interiorul CORONAflex poate cauza disfunc‐
ţionalităţi.
Disfuncţionalităţi.

▶ Evitaţi pulverizarea directă dinspre faţă în orificiile de aer.

KaVo recomandă următoarele produse în vederea asigurării compatibi‐
lităţii materialelor. Eficacitatea microbiologică trebuie să fie asigurată de
producătorul agentului de dezinfecţie.

▪ Mikrozid AF Liquid de la firma Schülke & Mayr
▪ FD 322 de la firma Dürr
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▪ CaviCide de la firma Metrex

Materiale auxiliare:
▪ Lavete pentru ştergerea produsului medical.

▶ Aplicaţi agentul de dezinfecţie pe o lavetă, apoi ştergeţi produsul me‐
dical cu aceasta şi lăsaţi să acţioneze conform instrucţiunilor pro‐
ducătorului agentului de dezinfecţie.

▶ Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale agentului de dezinfecţie.

6.3.2   Dezinfecţia: Dezinfecţie interioară manuală

Neaplicabil.
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6.3.3   Dezinfecţia: Dezinfecţie automată exterioară şi interioară

Indicaţie
Nu se aplică pentru CORONAflex 2005.

Indicaţie
Se aplică exclusiv pentru cleşte, buclă, suport de buclă şi accesoriu de
curăţare.

KaVo recomandă dispozitivele de dezinfecţie termică conform EN ISO
15883-1, care sunt utilizate cu soluţii alcaline de curăţare cu o valoare a
pH-ului de max. 10 (de ex.Miele G 7781 / G 7881 – Validarea a fost reali‐
zată cu programul "VARIO-TD", soluţie de curăţare "neodisher® medi‐
clean", agent de neutralizare "neodisher® Z" şi agent de limpezire
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"neodisher® mielclear" şi se referă exclusiv la compatibilitatea
materialelor cu produsele KaVo).

▶ Setările programului şi agenţii de curăţare şi dezinfecţie care trebuie
utilizaţi sunt menţionaţi în instrucţiunile de utilizare ale dispozitivului
de dezinfecţie termică (respectaţi valoarea pH-ului de max. 10).

▶ Pentru a împiedica afectarea produsului medical, asiguraţi-vă că pro‐
dusul medical este uscat la exterior şi în interior la finalul ciclului.

6.4   Uscarea

Uscare manuală

▶ Suflaţi spre exterior şi în interior aer comprimat, până când nu mai
este vizibilă nicio picătură de apă.
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Uscare mecanică

Indicaţie
Nu se aplică pentru CORONAflex 2005.

Indicaţie
Se aplică exclusiv pentru cleşte, buclă, suport de buclă şi accesoriu de
curăţare.

În mod obişnuit procedura de uscare face parte din programul de curăţa‐
re a dispozitivului de dezinfecţie termică.

▶ Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale dispozitivului de dezinfecţie
termică.
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6.5   Mijloace şi sisteme de mentenanţă - Întreţinere

ATENŢIE

Nu îngrijiţi CORONAflex cu ulei sau spray de mentenanţă.
Disfuncţionalitate sau daune la nivelul produsului.

▶ CORONAflex nu trebuie îngrijit cu ulei sau spray de mentenanţă.

6.6   Ambalajul

Indicaţie
Punga de sterilizare trebuie să fie suficient de mare pentru produsul ste‐
rilizat, astfel încât ambalajul să nu fie întins.
Ambalajul în condiţii sterile trebuie să îndeplinească normele valabile
privind calitatea şi utilizarea şi să fie destinat procedurilor de sterilizare!
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▶ Introduceţi un singur produs sterilizat într-un ambalaj steril!

6.7   Sterilizarea

Sterilizarea în sterilizatorul cu abur (autoclavă) conform EN 13060 / ISO
17665-1 (de ex. KaVo STERIclave B 2200 / 2200 P )

ATENŢIE

Coroziunea contactelor prin umiditate.
Daune la nivelul produsului.

▶ Imediat după ciclul de sterilizare scoateţi produsul din sterilizatorul
cu abur !
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Produsul medical prezintă o rezistenţă la temperaturi de până la maxim
138 ℃ (280,4 °F).

Din următoarele proceduri de sterilizare, se poate selecta o procedură
adecvată (în funcţie de autoclava existentă):

▪ Autoclavă cu vid preliminar triplu:
– cel puţin 3 minute la 134 °C -1 °C/ +4 °C (273 °F -1.6 °F/ +7.4

°F)
▪ Autoclave cu proces gravitaţional:

– cel puţin 10 minute la 134 °C -1 °C/ +4 °C (273 °F -1.6 °F/ +7.4
°F) alternativ

– cel puţin 60 minute la 121 °C -1 °C/ +4 °C (250 °F -1.6 °F/ +7.4
°F)

▶ Utilizaţi conform instrucţiunilor de utilizare ale producătorului.
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6.8   Depozitarea

▶ Depozitaţi produsele preparate protejate împotriva prafului într-un
spaţiu uscat, ferit de lumina soarelui şi rece, pe cât posibil ferit de
bacterii.

▶ Respectaţi termenul de valabilitate al produselor sterile.
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7   Materiale auxiliare

Livrabil prin comerţul de specialitate stomatologic.

Text scurt material Nr. mat.
Cleşte pentru coroane 0.579.0111
Clemă, mică 0.579.0392
Clemă, mare 0.579.0402
Suport pentru buclă 0.579.0412
Buclă 0.579.0422
Accesoriu de curăţare 1.005.9618

Text scurt material Nr. mat.
KaVo CLEANspray 2110 P 1.007.0579
KaVo Spray 2112 A 0.411.9640
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8   Prevederi privind garanţia

Pentru acest produs medical KaVo sunt valabile următoarelecondiţii de
garanţie:

KaVo garantează clientului final funcţionarea corectă, fără defecte de
material sau erori la prelucrare pe o durată de 12 luni de la data fac‐
turării, în următoarele condiţii:
În cazul reclamaţiilor justificate, KaVo oferă garanţie prin reparaţie sau li‐
vrare de piese de schimb în regim gratuit. Alte pretenţii, indiferent de na‐
tură, în special daune-interese, sunt excluse. În cazul întârzierii, neglijen‐
ţei sau premeditării grosolane, acest lucru este valabil în măsura în care
nu contravine reglementărilor legale.
KaVo nu este responsabilă pentru defecte şi urmările acestora, dacă
acestea s-au produs sau se pot produce prin uzură normală, operare de‐
ficitară, curăţare, întreţinere sau mentenanţă deficitară, nerespectarea in‐
strucţiunilor de operare sau racordare, calcifiere sau coroziune, murdărie

 

 

 

Prevederi privind garanţia 81



în sistemul de alimentare cu aer şi apă, precum şi alte influenţe chimice
sau electrice, ce sunt neobişnuite sau nepermise conform instrucţiunilor
KaVo de utilizare şi conform altor prevederi ale producătorului. Garanţia
nu cuprinde în general lămpile, ghidurile de lumină din sticlă şi fibră de
sticlă, piesele din sticlă, elementele de cauciuc şi rezistenţa culorii mate‐
rialelor sintetice.
Este exclusă orice obligaţie dacă defectele sau urmările acestora sunt
cauzate de intervenţia sau modificarea produsului de către client sau de
către terţi neautorizaţi de KaVo.
Drepturile la garanţie se aplică numai atunci când este prezentată îm‐
preună cu produsul o dovadă a achiziţionării sub forma unei copii a factu‐
rii sau a foii de livrare. În cadrul acesteia trebuie să fie vizibile în mod evi‐
dent comerciantul, data achiziţionării, tipul aparatului şi seria.
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