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Instrukcja używania narzędzi rotacyjnych i
warunki bezpieczeństwa wyd.3 14.08.2020 r.

Stomatologiczne narzędzia rotacyjne do opracowania, preparacji, wykańczania oraz polerowania twardych, zębowych substancji
oraz materiałów używanych w stomatologii.
Wszystkie narzędzia powinny być używane zgodnie z instrukcją z zachowaniem podstawowych parametrów pracy.
Przez parametry pracy rozumiemy: prędkość obrotową, siłę docisku, współosiowość mocowania oraz stosowanie odpowiednich preparatów
do czyszczenia i dezynfekcji.
Przez parametry ﬁzyczne rozumiemy: prędkość skrawania, wytrzymałość narzędzia na zginanie i skręcanie, temperaturę pracy, charakte-rystykę wibracji.
1.

2.

Zasady użycia
·
Należy używać wyłącznie sprawnych technicznie turbin, kątnic i prostnic,
·
Należy mocować narzędzie zgodnie z instrukcją dla końcówek,
·
Należy zamocować narzędzie możliwie współosiowo, nie może mieć kontaktu z obudową końcówki,
·
Należy sprawdzić zalecona prędkość obrotową dla używanego narzędzia, a gdy niemożliwe jest uzyskanie zalecanej prędkości
należy zmienić narzędzie,
·
Przy pracy zalecamy stosować okulary ochronne.
Zalecane prędkości obrotowe
·
Każde narzędzie musi być używane w zakresie dopuszczalnych prędkości obrotowych pracy, które specyﬁkuje poniższa tabela.
·
Maksymalna prędkość określana jest nie tylko przez parametry ﬁzyczne obróbki, ale również przez wielkość wibracji, dlatego nie należy
nigdy jej przekraczać. Przekroczenie może spowodować zniszczenie końcówki stomatologicznej.
·
Minimalna prędkość obrotowa limitowana jest skutecznością obróbki. Poniżej tej prędkości urządzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami.

Zasady podstawowe
·
·

Narzędzia o dużych średnicach wymagają mniejszych obrotów,
Długie narzędzia wymagają mniejszej siły docisku.

3. Zalecana siła docisku
·

Siła nacisku max 2 N,
Nie przekraczanie zalecanej siły
docisku narzędzia:
zabezpiecza
narzędzia przed plastyczną
zmianą kształtu.
uniemożliwia
uszkodzenie tkanek obrabianych.

·
·

·

uniemożliwia
uszkodzenie łożysk końcówki
stomatologicznej.

4. Chłodzenie podczas pracy
Chłodzenie sprayem wodnym jest obowiązkowe wg. przepisów prawa,
·

podczas pracy narzędziami napędzanymi turbiną powietrzną
(patrz tabela)

Prędkości obrotowe
Narzędzia napędzane
mikromotorem stomatologicznym

Narzędzia napędzane
turbiną powietrzną

max
chwyt 104
prędkości
i 204
obrotowe

zalecane
prędkości
obrotowe

max
chwyt 205 prędkości
obrotowe

zalecane
prędkości
obrotowe

max
chwyt 313
prędkości
i 314
obrotowe

zalecane
prędkości
obrotowe

ISO ø 1/10
Obr /min
mm

Obr /min

ISO ø 1/10
Obr /min
mm

Obr /min

ISO ø 1/10
Obr/min
mm

Obr/min

20.000- 60.000 008 - 010

120.000

25.000-75.000 010 - 021

90.000

023 - 045

60.000

17.000- 40.000 023 - 045

50.000 14.000- 30.000 012 - 014 450.000

70.000 - 220.000
55.000 - 160.000

050 - 060

50.000

14.000 - 30.000 050 - 060

40.000 10.000- 20.000 016 - 018 450.000

080-100

40.000

10.000-20.000 080-100

30.000

8.000 -16.000

021-023

300.000

40.000 - 120.000

120 -160

24.000

6.000 -11.000

120 -160

18.000

4.000- 9.000

025 - 027 160.000

35.000 - 110.000

12.000

5.000 - 9.000

180 - 220

3.000- 7.000

029 - 031 140.000

30.000 - 95.000

033 - 040 120.000

25.000 - 75.000

042 - 050

15.000 - 60.000

180 - 220

10.000

Celem chłodzenia nie jest obniżenie temperatury pracy narzędzia, lecz uniemożliwienie
akumulacji ciepła w zębie i narzędziu.
Stosowanie się do powyższych zaleceń, przedłuży żywotność narzędzi i uniemożliwi
powstawanie ubocznych, niekorzystnych skutków pracy.
5.

450.000 100.000- 220.000

010 - 021

95.000

Sterylizacja i czyszczenie
Przed pierwszym użyciem należy instrumenty zdezynfekować w środku dezynfekującym przez okres 30 minut.
Po każdym użyciu należy usunąć wszelkie cząstki organiczne.
Następnie instrumenty oczyścić ultradźwiękiem lub pod bieżąca wodą. Jeżeli jest to konieczne czynność powtórzyć,
Po czyszczeniu należy wysuszyć narzędzie, w przeciwnym razie może skorodować.
Instrumenty sterylizować w następujących warunkach:
0
w nadciśnieniu 1 atm. w temperaturze 121C
przez 15 minut
0
0
lub w 2 atm. w temperaturze 132-134C
przez 5 minut.
ilość
cykli sterylizacji jest określona czasem życia produktu (jednak nie więcej niż 10 cykli)
·

·
·

·
·

·

6. Czas życia produktu
Czas życia produktu jest to okres, w którym zachowane są jego cechy użytkowe. Utrata którejkolwiek z nich ( ubytki w nasypie
diamentowym, powłoce niklowej, odkształcenia ) kwaliﬁkuje produkt do wyeliminowania z użycia.
7.

Eliminacja wadliwych narzędzi
· stosować narzędzi z zakrzywionym trzonkiem (wibracje)
Nie
· stosować narzędzi z oznakami korozji (ryzyko fragmentacji powłoki niklowej, a także nasypu diamentowego i wystapienia zakażeń),
Nie
Nie
· stosować narzędzi tępych (zjawiska termiczne, wibracje)

8.

Sposób przechowywania
Wyrób
·
przechowywać w suchym i nie eksponowanym na promienie słoneczne miejscu. Po wyjęciu z
oryginalnego opakowania, przechowywać w warunkach chroniących przed zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
9. Utylizacja zużytych narzędzi
Zużyte wiertła stomatologiczne jako narzędzia tnące, oraz przedmioty potencjalnie zakaźne - należy przekazywać odbiorcy odpadów
medycznych w twardych, niepodatnych na przebicie opakowaniach.
Nie stosowanie powyższych zaleceń grozi narażeniem zdrowia pacjenta na niebezpieczeństwo oraz uszkodzenie urządzenia !!!

