3B instruments

Návod k použití a údržbě

lékařské nástroje

Artroskopické shavery.
Upozornění
Zdravotnický prostředek je určený pro odborné lékařské pracoviště. Mohou jej tedy používat pouze
pracovníci ve zdravotnictví, splňující předpoklady, stanovené obecně platnými právními či interními
zdravotnickými předpisy.

Artroskopické shavery jsou opakovaně použitelné. Mohou být použity 5x až 7x.
Optimální otáčky pro frézy ( jednobřité ) jsou:
600 – 1 500 otáček za minutu
a pro vrtáky ( vícebřité ) jsou:
2 500 – 3 500 otáček za minutu
Artroskopické shavery jsou autoklávovatelné.

Dodržujte prosím následující pokyny:
- ostří nástroje musí být v dobrém stavu
- nepoužívejte frézy, které jsou určeny pro měkké části, na kostní partie a naopak vrtáky, které jsou
určeny pro kostní partie, na měkké části.
- před každým použitím provádějte vizuální kontrolu vnitřní a vnější části nástroje.
- vyměňte nástroj pokud vykazuje jakékoliv poškození
Pokyny pro čištění
Nástroje musí být bezprostředně po použití dekontaminovány a následně důkladně očištěny. Nesmí dojít
k zaschnutí nečistot. Nástroje musí být rozebrány a pečlivě vyčištěny. Jednotlivé díly důkladně očištěte vodou.
Tyto čistíme kartáčky (96 000-02, 96 000-03) odpovídajících průměrů. K proplachu doporučujeme čistící pistoli
( 89 500-00 ), napojenou na vodovodní řád nebo na tlakový vzduch. Doporučujeme čištění v ultrazvukových
myčkách.
Doporučujeme, aby nástroje nebyly dlouhodobě vystavovány působení halogenových prvků, alkalických
roztoků, chloridů, chlornanů a kyselin, aby byly ponechávány v dezinfekčním a čistícím prostředku po dobu
nutnou, doporučenou výrobcem těchto prostředků. Dodržujte předepsané koncentrace.
Po každém způsobu čištění musí být nástroje makroskopicky čisté. Samozřejmostí je hygienická, funkční
a technická kontrola.
Před sterilizací musí být nástroje dokonale suché.
Suché nástroje pak před sterilizací promažeme v zámkové a kloubové části mediciálními oleji ( 139 08
93000 ).
Pokyny pro sterilizaci
Pro nástroje doporučujeme sterilizaci parou do teploty 134° C. Vždy je třeba řídit se doporučením
výrobce sterilizačních přístrojů.
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