
NÁVOD K POUŽITÍ



DENTÁLNÍ OCHRANNÁ SAVKA 
Typ výrobku: zdravotnický prostředek

Provedení: nesterilní. Před prvním použitím dezinfikujte a sterilizujte. Dentální ochranná 
savka Jagger je určená pro opakované použití. Je možné ji sterilizovat v autoklávu (až 134 °C) 
a to nejvýše 250 krát.

Cílový pacient: Dentální ochranná savka Jagger je určena pro všechny pacienty. Jeho 
použití při jednotlivých ošetřeních je však nutné zohlednit velikostí úst každého pacienta.
Určeno pro profesionální použití

Použité materiály: Dentální ochranná savka Jagger je vyrobena z polymeru Grilamid.

Kompatibilita: Odsávací systém zubní soupravy. Je kompatibilní se všemi typy odsávacích 
systémů dentálních křesel. Průměr připojovací části Jaggeru je 16 mm. Ve výjimečných 
případech může aplikace vyžadovat redukci dvou odlišných průměrů (odsávacího potrubí 
Jaggeru a připojovací hadice odsávacího zařízení křesla) redukce zpravidla bývá součástí 
dentálního křesla.



Kontraindikace: Extrémní vysušení v oblasti dutiny ústní.

Nežádoucí reakce: Pokud je Dentální ochranná savka Jagger používána v souladu 
s návodem k použití a upozorněními, nejsou známé žádné nežádoucí reakce.

Skladování: Zdravotnický prostředek Dentální ochranná savka Jagger musí být skladován 
ve větraném, bezprašném prostředí a je nutné jej chránit před je tepelným sáláním, přímém 
světelném záření, mechanickým poškozením, vlivu organických rozpouštědel apod. tak, aby 
nedošlo k jeho poškození a deformaci.

Skladovací teplota musí být +10°C až +25°C a relativní vlhkost vzduchu 50 % +/-10 %.

Určený účel použití: Dentální ochranná savka Jagger je určená pro opakované použití ve 
stomatologii, při úkonech dentální hygieny. Byla speciálně vyvinutá k odsávání aerosolu či 
kapének, a také k šetrnému rozevření úst pacienta při zubním ošetření.

Obsah balení: Dentální ochranná savka Jagger. Návod k použití. Karta s benefity výrobku.

Rozměry Dentální ochranné savky Jagger: Celková délka 135 mm, průměr 16 mm.



NÁVOD K POUŽITÍ:
Odsávací potrubí nasaďte na
odsávací systém zubní soupravy.
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KONSTRUKCE SAVKY



Stiskněte nosná ramena
retraktoru k sobě.2a 2b

Retraktory je možné zcela přiblížit, 
dle velikosti úst. V případě potřeby
i tak, aby se překrývala.
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Ujistěte se, že je dentální ochranná
savka Jagger správně nasazena
a pacient se cítí komfortně.

S takto zmáčknutými rameny 
nasaďte dentální ochrannou savku
Jagger pacientovi do úst.



POSTUP UVEDENÍ DENTÁLNÍ OCHRANNÉ SAVKY JAGGER DO ZNOVU POUŽITELNÉHO 
STAVU:
 
1.   Na 15 minut vložte dentální ochrannou savku Jagger do dezinfekčního roztoku.
2.  Následně proveďte mechanické očištění z venku i zevnitř.
3.  Poté jej sterilizujte v autoklávu.
4.  Po sterilizaci až do dalšího použití jej uchovejte ve sterilním prostředí.

Tento postup opakuje po každém jeho použití!

5
Po provedení úkonu, stiskněte
ramena retraktoru a vyjměte den-
tální ochrannou savku Jagger z úst.

6
Po každém použití dentální 
ochrannou savku Jagger 
dezinfikujte a sterilizujte.



- Dentální ochranná savka Jagger je určena pro opakované použití až 250 krát, poté zlikvidujte.
   Provedených 250 sterilizačních cyklů je tedy doba, po které již není možné Jagger používat,      
   neboť dochází ke ztrátě nezbytných mechanických vlastností pro bezpečné použití.

POZNÁMKA PRO UŽIVATELE: Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo 
v souvislosti s dotčeným zdravotnickým prostředkem, musí být hlášena výrobci a Státnímu 
ústavu pro kontrolu léčiv. V případě zemí mimo ČR tato skutečnost musí být hlášena výrobci 
a příslušné kompetentní autoritě pro vigilanci.

Likvidace: Dentální ochrannou savku Jagger po 250 sterilizačních cyklech, nebo pokud bude 
jakkoli poškozena dále nepoužívejte a zlikvidujte postupem stejným jako u ostatního 
biologického odpadu.

Upozornění:

- Před použitím čtěte návod k použití.

- Při používání dentální ochranné savky Jagger dodržujte pravidla dezinfikování a sterilizace 
   uvedených v „Postup uvedení ochranné savky jagger do  znovu použitelného stavu“.



- Před použitím dentální ochranné savky Jagger zkontrolujte, zdali není prasklý retraktor nebo   
   odštípnutá část retraktoru, mohlo by dojít k pořezání. 

- Před použitím dentální ochranné savky Jagger zkontrolujte, zdali není prasklé rameno,   
   mohlo by dojít k pořezání/poškrábání nebo vdechnutí ulomené části. 

- Před aplikací dentální ochranné savky Jagger zvažte možnost její aplikace z hlediska   
   velikosti úst pacienta, mohlo by dojít k natržení koutků.

- Dbejte, aby nedošlo k poškození retraktoru a ústí odsávacího potrubí v důsledku kontaktu 
   s jiným pracovním nástrojem.

- Dbejte, aby retraktory dentální ochranné savky Jagger byly vždy před použitím čisté, mohlo  
   by dojít k odření rtů.

- Dbejte opatrnosti při aplikaci dentální ochranné savky Jagger, mohlo by dojít k podření        
   dásně.



- Dbejte opatrnosti při použití dentální ochranné savky Jagger, jestliže má pacient rovnátka,     
   mohlo by dojít k jejich poškození.

- Dentální ochrannou savku Jagger pravidelně kontrolujte (zalomení, prodření, proříznutí atd.),  
   aby nedošlo k porušení její funkčnosti.

- Zamezte poranění rtů způsobeného odsávacím potrubím.

- Nepoužívejte dentální ochrannou savku Jagger, pokud je originální obal otevřený nebo   
   poškozený nebo pokud jeví známky poškození nebo již poškozená je.

- Nažloutnutí dentální ochranné savky Jagger nebo změna odstínu její barvy není na závadu 
   a je to přirozená reakce polymerů na cykly sterilizace a působení přirozených vlivů.

V případě nedodržení pokynů v návodu k použití vzniká riziko přenesení onemocnění mezi 
pacienty v důsledku nedostatečného dezinfikování a sterilizace dentální ochranné savky 
JAGGER.



Označení výrobce zdravotnického 
prostředku podle definice v nařízení 
2017/745/EU. Označuje datum, kdy byl 
zdravotnický prostředek vyroben.

Označuje, že je nutné, aby se kvůli důležitým 
varovným informacím ohledně výstrah a před- 
běžných opatření, jež nemohou být z nejrůznějších 
důvodů uvedeny na zdravotnickém prostředků 
samém, uživatel seznámil s návodem k použití.

Označuje kód dávky výrobce pro
možnost identifikace dávky nebo šarže.

Označuje zdravotnický prostředek, který
nebyl podroben sterilizačnímu procesu.

Označuje meze teplot, kterým může být 
zdravotnický prostředek bezpečně 
vystaven.

Označuje rozsah vlhkosti, kterému může být
zdravotnický prostředek bezpečně vystaven.

Označení shody podle nařízení 2017/745/EU

Označuje, že je nutné, aby se uživatel seznámil 
s návodem k použití.



Výrobce:  
PFA Industry s.r.o., 
Evropská 2589/33b, 
Dejvice, 160 00 Praha 6 

Mail: info@pfaindustry.com 

Tel.: +420 773 668 278

Verze návodu: 
1P08I28J 

Datum verze/vytvoření návodu: 
28.8.2021

Návod k použití na stránkách: 
www.pfaindustry.com




