
FKG REF. - 99.7AA.10.12A.XX - notice n°100 - 2015/06 Ve většině případů

Nejprve se připraví kluzná dráha, poté
1. postupným otáčením R1 se dosáhne pracovní délky (PD), 
nedosáhne-li R1 PD, nesmí se vyvíjet tlak a přejde se na krok č. 1 pracovního postupu pro iRaCe Plus. 

2. Pokračuje se v tváření pomocí R2 až do dosažení PD.

3. Ukončí se tváření pomocí R3 až do dosažení PD.

 

- podstatně zakřivený, úzký nebo kalcifikovaný kanálek 
Postup dle kroku č. 1 pracovní metody pro iRaCe
1. Použije se R1a pro dosažení PD,
2. Pokračuje se v tváření pomocí R1b až do dosažení PD;
Při dosažení PD se pokračuje krokem č. 2 pracovní metody pro iRaCe.

 konicity(1) a rozměry ISO  (2) 

Popis

Hloubkové značky (v mm)
K dispozici u nástrojů 21 / 25 / 31 mm

SafetyMemoDisc (SMD)

Pryžová zarážka – délka ISO / aktivní díl

Plátky je nutno utrhnout pro vyrovnání únavy kovového materiálu:

 

R1 - 15/.06 

do dosažení PD

R2 - 25/.04 

do dosažení PD

R3 - 30/.04 

do dosažení PD  

Pokud nelze dosáhnout PD 

R1 - 15/.06 R1a - 20/.02 

do dosažení PD

R1b - 25/.02 

do dosažení PD

R2 - 25/.04 

do dosažení PD

R3 - 30/.04 

do dosažení PD

1 x nenáročný případ
2 x středně těžký případ
4 x náročný případ

iRace Plus  1 balení obsahuje: 2 x (R1a + R1b)

iRace & iRace Plus

21/16 mm 25/16 mm 31/16 mm

iRace Plus

Příklad pro nástroje  25 / 31 mm

Tenký proužek konicita

Velký proužek velikosti ISO

Rychlost: 600 ot/min  - Točivý moment: 1,5 Ncm 

>    Dlouhé jemné poklepy směrem vzad a dopředu 

>    Na nástroj tlačte pouze zlehka, nechte ho působit.

> Působí se nepřetržitě po dobu 3-4 vteřiny, pak se nástroj vyjme, očistí se čepel a kanálek se 
     vypláchne.

(1)

(2)

.02 .04
.06

iRace & iRace Plus

Endodontický nástroj

Více informací na www.fkg.ch

Návod k použití Hlavní zásady

iRace 1 balení obsahuje: 1 x R1, 1 x R2, 1 x R3

V náročných případech

- rovný, mírně zahnutý nebo velký

FKG Dentaire SA
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Všeobecné informace

Předběžná dezinfekce / Dezinfekce
NEPOUŽÍVEJTE 
roztoky obsahující následující látky:
- fenol (rozleptávání)
- aldehyd (fixace krve)
- di-/trietanolaminy (rozleptávání)

(corrosion)

Sterilizace pomocí chemického autoklávu nebo pomocí zařízení  
se suchým vzduchem  dosud nebyly prostřednictvím FKG Dentaire 
prověřeny.
Pokud jde o cykly a jejich doby trvání, vždy postupujte podle příslušných 
pokynů výrobce.
Naše nástroje jsou odolné vůči těmto metodám.

Upozornění:

Tento produkt obsahuje nikl. Nesmějí jej používat osoby 
s alergickou citlivostí vůči tomuto kovu. 

1.Manuální čištění s ultrazvukem / bez ultrazvuku

Důkladné vyčištění zajišťuje účinnou dezinfekci a sterilizaci. 

2. Oplach

Produkt oplachujte destilovanou / demineralizovanou vodou 

po dobu alespoň 1 min.

3. Inspekce – kontrola

Oddělte poškozené nebo opotřebované nástroje. 

4. Balení

Nástroj umístěte na vhodném podstavci / ve vhodné nádobě. 

Příslušná zařízení zabalte do sterilizačního vaku, 

 viz ISO 11607-1.

Sterilizace

5. Postupujte podle protokolu EN/ISO 17664. 

Pokud jde o cykly a jejich doby trvání, vždy postupujte podle příslušných pokynů výrobce

Zařízení uchovávejte ve sterilizačním obalu / vaku v suchém a čistém 

prostředí.

Druhé použití a další následná použití
 

Po použití ponořte nástroje do roztoku s detergentem. 

V případě potřeby je očistěte kartáčem.  

8. Nástroje opláchněte

Oplach proveďte pod tekoucí vodou po dobu alespoň 1 minuty. 

Poté nástroje vysušte.  

Kompletní provozní protokol a důležitá upozornění naleznete na stránkách www.fkg.ch

Sterilní produkty
První použití

2. Vytáhněte nástroj (musíte použít ochranné rukavice). 

3. Nástroj používejte v souladu s osvědčenou dentální praxí. 

Opětovné použití:
Striktně dodržujte níže uvedená pravidla.

Druhé a další použití.

pravidla

Sterilizační protokol pro zdravotnická zařízení s možností opětovného použití 

Aby se zabránilo křížové kontaminaci, nedoporučuje se použití u několika pacientů.

Nesterilní produkty
První použití

Striktně dodržujte níže uvedená 

Čištění a sterilizace

Poté nástroje vysušte.

1 . Otevřete alveolus

Čištění

Autokláv: 134°C / 273°F, 2,2 bar po dobu 18 minut. 

6. . Skladování

7. Předběžná dezinfekce

9. Postupujte podle výše uvedených kroků 1-6.  


