
FLASH PEARL

Uávatelský návod

Poznámky pro uživatele :

Flash Pearl je určen pro použití s Prophy-Matem* ajen pro stomatologické ošeťení. Jakékoli jiné používrárrí mimo

tento účel neni dovoleno a může být nebezpečné.

Flash Pearlje medicins\ým produktem dle příslušných zákonných ustanovení. Dle těchto ustanoveníje Prophy-

Ma€ spolu s práškem Flash Pearl určen jen k předepsanému použití v souladu s plaftými předpisy bezpečnosti

práce a s předpisy ohledně odpadů. Tento návod k pouátíje určenjen pro kvalifikovaný personál.

Flash Pearl je určen pro čištění povrchu zubů

Dle těchto ustanovení je povinností uživatele:

- použivat jen nepoškozené pracormí pomůcky

- dbát na sprármý účel použití

- chrránit sebe, pacienty i třetí osoby

Uvedeni do provozu

Nádrž pro pníšek Prophy-Matu odšroubujte proti směru šipky, Před naplněním nádržky prášek dobře protřebejte.

Množství 1,5g plně stačí pro jednu naplň. Nádržku peurě otáčením lpravo ve směru šipky zašroubujte.

Připadné zbytb prášku z nádobky odstraňte.

Flash Pearl skladujte v suchu a chladnu. Chraňte před teplotou vyšší než 60"C.

Pracovní postup

Špička kanyly by měla být držena 3-5mm od povrchu zubu. Je důležité, aby kanyla byla směroviána v úhlu mezi

10" a 60l k ošeďovanému polrchu zubu, neboť tak dosáhnete poďebného valivého efektu a tím účinnosti

kuličkoaioh částic. To je v proťkladu k pracovního postupu dosud použivaného prášku. proud prášku muže být

bez nebezpeči zlaněni směrován od okluzrální až po cervikání hranu zubu aniž hrozí poškození dásni a dásňoqich

chobotů.

Při používání barviva detekce zubního plaku mužeme zcela přesně detekovat přesně rozsah použití. Rty pacienta

můžete naťít vazelínou, óy se zabránilo vysychání zvláště u úsnrich koutků. Doporučujeme pracovat s

odsávačkou. Výkon lze regulovat u přístrojů, kde je možné nastavit nožním ovladačem sílu hnacího vzduchu.

Poučení pro pacienta

Upozorněte pacienta fia to, že během 2 až3 hodnpo zákroku by neměl kouřit, pít káw, čaj, ovocné a zeleninové

štávy nebo jiné pofraviny způsobující zabaweni.
Další poznámky pro použití a bezpečnost

ZbezpeěnosEtích důvodů poživejte ochranné br,ýle (uživatel i pacient). Flaďr Pearl by neměl být použivan u
pacientů s nemocí dýchacích cest. Pacienti s kontakudmi čočkami by měli použitdodatečnou ochranu oči.

v někteqých extrémnich případech jako u patologicfuých dásňolých chobotů (>6mm), slizričních lézi a příllš
dlouhém přímém působeni na měkké tkáně může dojít k vywáření emfyzému. Kořenoaý cement,

demineralizovaná sklovina, r.lýplně a okraje úplní by neměly být lystaveny působení prášku, Čttěni by mělo být
jen nepřímo valiqfm efekíem kuliček. Doporučujeme píacovat s úsuú rouškou. Odstaňte z dosahu působení

prášku všechny produkty s citliqým por,,rchem. Ošeťovrání pomocí Flash Pearl muže být doplněno i následným

leštěním zubního powchu (politurou).

*Pokud.|" postupováno dle návodu možno používat i v profolaktio\ýoh pískovaěíohjinýoh výroboů
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