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POPIS VÝROBKU 

Společnost ASA Dental S.p.A. dodává širokou škálu výrobků v kategorii zdravotnických prostředků, včetně 
diagnostických, parodontologických, chirurgických, restorativních, ortodontických a jednorázových. Nástroje pro 
opakované použití jsou vyrobeny z nerezové oceli a prodávají se nesterilní. Všechny prostředky jsou určeny pro 
použití lékařským a zdravotnickým personálem a nemají žádná zvláštní omezení pro populaci, u které mohou být 
použity. 

KONTRAINDIKACE 

Absolutní kontraindikace: aktivní infekce nebo sepse; případná nedostatečná kvalita kosti, která může ovlivnit 
stabilitu implantátu; citlivost materiálů (kov atd.). 

Obecné kontraindikace: Stav, kdy nelze zaručit ochranu pacientů; intraorální kontraindikace, jako jsou 
anatomické změny, nedostatečná kostní tkáň nebo nekvalitní kostní tkáň. Křížové infekce způsobené nesprávným 
čištěním a sterilizací ze strany zdravotnického personálu. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 Udržujte nástroje vlhké a nedovolte, aby na nich zaschla krev a/nebo tělesné tekutiny. Dekontaminaci lze 
zahájit ihned po ukončení chirurgického zákroku. 

 Rozmontujte nástroje s odnímatelnými částmi; případně uvolněte nástroje s pohyblivými částmi. 
 Po vyčištění/dezinfekci je třeba rozmontované nástroje vizuálně zkontrolovat, zda nejsou špatně seřízené, 

zda nemají otřepy, ohnutí nebo zlomené hroty. Mechanicky vyzkoušejte pracovní části (např. klouby) a 
zkontrolujte, zda každý nástroj funguje v celém zamýšleném rozsahu pohybu. 

 Nástroje musí být sterilizovány podle doporučených pokynů pro dezinfekční prostředky/detergenty. 
PŘEPRAVA 

Je nutné dodržovat obecná preventivní opatření pro manipulaci s kontaminovanými/biologicky nebezpečnými 
materiály. 

SKLADOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ 

Nástroje je třeba skladovat na suchém místě, při teplotě 6 až 50°C, mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně 
a je třeba zabránit tomu, aby se poškodil ochranný blistr. Nepoužívejte, pokud je blistr poškozený. 

Zařízení se dodává nesterilní. Před každým chirurgickým zákrokem musí být provedeno čištění a sterilizace. Po 
prvním použití je třeba nástroje před uskladněním důkladně vysušit a odstranit zbytkovou vlhkost. 

Je třeba dbát na to, aby nedošlo ke snížení účinnosti nástrojů. Životnost nástroje je fyzicky omezena běžným 
používáním a poškozením způsobeným nesprávným používáním. 

LIKVIDACE 

Hliníkové a ocelové nástroje lze recyklovat pouze tehdy, pokud jsou před likvidací dekontaminovány. Jinak jsou 
považovány za nebezpečný odpad a musí být s nimi nakládáno v souladu s platnými předpisy. 
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