drills
Wiert³a do wk³adów koronowo -korzeniowych

INSTRUKCJA U¯YCIA
Cadena Polygon Drill
Cadena Prosthetic Drill
Cadena Endodiontic Drill

S¹ to wiert³a asygnowane do preparacji kana³u do precyzyjnego umieszczenia
wk³adów koronowo-korzeniowych CADENA Polygon, Prosthetic i Endodontic.
Wykonane s¹ ze stali nierdzewnej.
Wiert³a CADENA Drill s¹ dostêpne w ró¿nych kszta³tach i rozmiarach
z oznaczeniami odpowiadaj¹cymi przypisanych do nich wk³adów :
Wk³ad CADENA
Cadena Polygon 1 (¿ó³ty)
Cadena Polygon 2 (czerwony)
Cadena Polygon 3 (niebieski)
Cadena Prosthetic 0 (czarny)
Cadena Prosthetic 1 (¿ó³ty)
Cadena Prosthetic 2 (czerwony)
CadenaProsthetic 3 (niebieski)
Cadena Prosthetic 4 (zielony)

Wiert³o
CPYD01 (¿ó³ty)
CPYD02 (czerwony)
CPYD03 (niebieski)
CPD100 (czarny)
CPD101 (¿ó³ty)
CPD102 (czerwony)
CPD103 (niebieski)
CPD104 (zielony)

Cadena Endodontic 0 (czarny)
Cadena Endodontic 1 (¿ó³ty)
Cadena Endodontic 2 (czerwony)
Cadena Endodontic 3 (niebieski)
Cadena Endodontic 4 (zielony)

CED200 (czarny)
CED201 (¿ó³ty)
CED202 (czerwony)
CED203 (niebieski)
CED204 (zielony)

Procedura u¿ycia:
Zalecane jest stosowanie okularów, masek ochronnych i koferdamu .
1. Usun¹æ materia³ zabezpieczaj¹cy kana³ do ¿¹danej g³êbokoœci, stosuj¹c odpowiednie wiert³o typu Gates Glidden lub Largo na niskiej prêdkoœci(1500 -3000 obrotów). Usun¹æ jak najmniejsz¹ iloœ æ zêbiny kana³owej. Do
odbudowy zachowawczej nale¿y pozostawiæ 3 -4 mm od anatomicznego wierzcho³ka zêba. Rozwiercaæ
stopniowo koñcz¹c wiert³em najlepiej dopasowanym do wybranego wk³adu.
2. Zawsze stosowaæ wiert³o odpowiadaj¹ce stosowanemu wk³adowi (tabela). Nigdy nie u¿ywaæ jedynie wiert³a Cadena
Drill do bezpoœredniego przygotowania przestrzeni kana³u, nadmierna iloœæ ciep³a mo¿e spowodowaæ
uszkodzenie zêba. Przed u¿yciem sprawdziæ stopieñ zu¿ycia wiert³a.
3. Wiert³o Cadena Drill umocowaæ w koñcówce z redukcj¹ 2:1 lub 3:1, upewniæ siê ¿e jest w³aœciwie zamocowane.
Pracowaæ w kanale z ma³¹ prêdkoœci¹ (1500 -3000 rpm) z ch³odzeniem wod¹ (>25 ml/min) poruszaj¹c ³agodnie
w górê i w dó³, pozwalaj¹c na usuniêcie drobin zêbiny. Nie stosowaæ si³y przy wprowadzaniu do kana³u, j eœli nie
zostanie osi¹gniêta ¿¹dana g³êbokoœæ powtórzyæ krok pracy wiert³em typu Largo lub Peso. .
4. Stosuj¹c wiert³o Cadena Polygon Drill gdy zostanie osi¹gniêta ¿¹dana g³êbokoœæ opieraj¹c na wierzcho³ku
wykonywaæ oscylacyjne ruchy zgodnie z najwiêksz¹ œrednic¹ eliptycznego kana³u by w³aœciwie ukszta³towaæ
œciany zêbinowe czêœci koronowej dla uzyskania kana³u odpowiedniego dla owalnego wk³adu Polygon.
Largo/Peeso (Omm)

Cadena Prosthetic Drill

# 1 (0.7)

CPD100 czarny

CED200 czarny

# 1 (0.7)

CPD101 ¿ó³ty

CED201 ¿ó³ty

# 2 (0.9)

CPD102 czerwony

CPYD01 ¿ó³ty

CED202 czerwony

# 3 (1.1)

CPD103 niebieski

CPYD02 czerwony

CED203 niebieski

# 4 (1.3)

CPD104 zielony

CPYD03 niebieski

CED204 zielony

# 5 (1.5)
# 6 (1.7)

Cadena Polygon Drill

Cadena Endodontic Drill

drills
Dezynfekcja, czyszczenie , sterylizacja
Wiert³a musz¹ byæ starannie sterylizowane zgodnie z zalecanymi procedurami poprzez:
- oczyszczenie w specjalnym roztworze do dentystycznych narzêdzi stalowych
- umycie
- wysuszenie
- sterylizacjê w rêkawie sterylizacyjnym w programie w³aœciwym dla sterylizacji narzêdzi
Wiert³a przechowywaæ w suchym czystym zabezpieczonym miejscu.
Nie u¿ywaæ wierte³ jeœli opakowanie jest uszkodzone.
Utylizacja
Utylizacji dokonywaæ zgodnie z przepisami, zwracaj¹c uwagê by stosowaæ pojemniki odporne na przebicie.
Uwagi i przeciwwskazania:
- Cadena Drills mog¹ byæ sterylizowane w autoklawie przy temp. 135°C i ciœnieniu 2,1 bara przez 5 min.
umieszczone w szczelnym rêkawie
- do dezynfekcji stosowaæ tylko p³yny przeznaczone do narzêdzi dentystycznych, preferowane roztwory z
dodatkiem antykorozyjnym
- nigdy nie stosowaæ wiert³a do usuniêcia du¿ych iloœci tkanki
- do stosowania tylko przez przez stomatologa
- wiert³a zawieraj¹ metale, które mog¹ u niektórych pacjentów powodowaæ alergiê
- zaleca siê stosowanie masek i okularów ochronnych, silnego odssysania oraz koferdamu dla unikniêcia
zranienia pacjenta i stomatologa
- stosowaæ tylko niskie prêdkoœci (<3000 obrotów) z ch³odzeniem wodnym >25 ml/min by nie uszkodziæ
opracowywanych tkanek.
- produkt zawiera metale mog¹ce powodowaæ reakcje alergiczne, wskazane jest wykonanie próby
- chroniæ przed dzieæmi, w wypadku po³kniêcia pilnie wezwaæ lekarza.
Producent:
Overfibers S.r.l.
Via Malatesta 7, 40026 Imola (BO)
Ten produkt jest przeznaczony do stosowania wy³¹cznie w dentystyce. Nale¿y go u¿ywaæ zawsze zgodnie z
instrukcj¹. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za niew³aœciwe stosowanie ni¿ przewidziane. Dane
produktu mog¹ siê zmieniæ i nie s¹ wi¹¿¹ce.
Data przygotowania instrukcji: 10/19, wer. 01.

0476
Dystrybutor:
BALLITO, 91-348 £ódŸ, Œw. Teresy 5/9/010
tel. 42 6585658
info@cadena.cc
www.cadena.cc

