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Dental Dam Clamps 
Οδηγίες Χρήσης 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
Διαβάστε το παρόν έγγραφο «Οδηγιών Χρήσης» πριν από τον χειρισμό. Το παρόν προϊόν προορίζεται προς χρήση μόνο από 
επαγγελματία. 
ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

 
Όνομα Προϊόντος Dental Dam Clamps 

Επωνυμία Εταιρείας Perfection Plus Ltd 

Διεύθυνση Εταιρείας    6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, ΗΒ 

Αρ. Τηλεφώνου Εταιρείας +44 (0) 2380 866 677 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ -  
 

004/0005 Dental Dam Clamp No 7 004/0071 Dental Dam Clamp No 3 
004/0007 Dental Dam Clamp No 2A 004/0072 Dental Dam Clamp No 4 
004/0008 Dental Dam Clamp No 00 004/0073 Dental Dam Clamp No 12A 
004/0009 Dental Dam Clamp No 2 004/0074 Dental Dam Clamp No 13A 
004/0010 Dental Dam Clamp No 8 004/0075 Dental Dam Clamp No 14 
004/0011 Dental Dam Clamp No 8A 004/0080 Dental Dam Clamp No W7 
004/0012 Dental Dam Clamp No 9 004/0084 Dental Dam Clamp No 6 
004/0013 Dental Dam Clamp No 14A   
004/0070 Dental Dam Clamp No 1   

 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Οι αρπάγες Dental Dam Clamps είναι επαναχρησιμοποιήσιμα εργαλεία και έχουν σχεδιαστεί για χρήση με το Perfection Plus 
Latex ή το Latex Free Dental Dam. Παρέχονται μη αποστειρωμένες. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Αποστείρωση 
Πριν από την πρώτη και σε κάθε επόμενη χρήση, επιθεωρήστε, καθαρίστε και αποστειρώστε την αρπάγη.  Επιθεωρήστε για σημάδια 

διάβρωσης, όπως αποφλοίωση, αποχρωματισμό, εκδορές ή ρωγμές. 

1. Επιθεωρήστε τις αρπάγες χρησιμοποιώντας μεγέθυνση εάν είναι απαραίτητο και απορρίψτε τυχόν διαβρωμένα ή κατεστραμμένα 
εργαλεία πριν από τη χρήση. 

2. Μετά τη χρήση, καθαρίστε τα υπολείμματα με μια βούρτσα με μαλακές τρίχες κάτω από μαλακό τρεχούμενο νερό.  Ποτέ μην αφήνετε 
υπολείμματα να στεγνώνουν επάνω στην αρπάγη. 

3. Συνιστώνται μη αφρίζοντα καθαριστικά με pH μεταξύ 7-9. 
4. Εάν εφαρμοζεται αυτοματοποιημένος καθαρισμός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια τελική έκπλυση στους 95°C για 10 λεπτά ώστε να λάβει 

χώρα θερμική απολύμανση.  Οι ευαίσθητες αρπάγες απομονωτήρα πρέπει να καθαρίζονται μόνο στο χέρι. 
5. Κατά τη ξήρανση ως μέρος ενός κύκλου απολύμανσης πλυντηρίου, μην υπερβαίνετε τους 95°C. 
6. Συνιστάται η αποστείρωση με ατμό. Αποστειρώστε σε αυτόκαυστο για τουλάχιστον 5 λεπτά στους 134 ±°C στην κατάλληλη αυτοκόλλητη  

θήκη αποστείρωσης Protect+ (PP002/5000) που είναι επικυρωμένη για αποστείρωση με ατμό. Μην υπερβαίνετε τους 138°. Ακολουθείτε 
τις οδηγίες του κατασκευαστή του αυτόκαυστου, μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο.  Οι αρπάγες έχουν επικυρωθεί σε μηχανή 
αποστείρωσης ατμού σε κύκλο 134°C για 5 λεπτά. 

7. Εάν δεν λάβει χώρα καθαρισμός αμέσως μετά τη χρήση, βυθίστε σε διάλυμα απορρυπαντικού με ουδέτερο pH, για έως 16 ώρες. 
 

Η διάρκεια ζωής της αρπάγης απομονωτήρα είναι μικρότερη από 3 χρόνια ή 20 κύκλους αποστείρωσης.  Ο απομονωτήρας θα πρέπει να 

απορρίπτεται σε περίπτωση εμφάνισης σημαδιών φθοράς νωρίτερα. 

Οδηγίες Χρήσης 

8. Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατάποσης σε περίπτωση εκτόπισης, συνιστάται να πραγματοποιείται απολίνωση ασφαλείας 
(οδοντιατρικό νήμα) γύρω από την αρπάγη. 

9. Για να διασφαλίσετε ότι υπάρχει επαφή τεσσάρων σημείων με τις όμορες επιφάνειες του δοντιού, τοποθετήστε την αρπάγη εκ των 
προτέρων.  
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10. Δημιουργήστε μια οπή στο Perfection Plus Latex ή το Latex Free Dental Dam με ένα τρύπανο Dental Dam Punch.  
11. Στη συνέχεια, η αρπάγη τοποθετείται στη διανοιγμένη οπή στον απομονωτήρα, με τα πτερύγιά του να κρατούν την οπή ανοιχτή, αυτή 

είναι η Τεχνική με πτερύγια.   Ο οδοντιατρικός απομονωτήρας και η αρπάγη μπορούν στη συνέχεια να τοποθετηθούν επάνω από το δόντι 
χρησιμοποιώντας λαβίδα Dental Dam Forceps. 

12. Ο οδοντιατρικός απομονωτήρας στη συνέχεια γλιστρά από την αρπάγη και τίθεται επάνω στο δόντι. 

 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.   
Δεν συνιστώνται μέθοδοι αποστείρωσης αερίου οξειδίου του αιθυλενίου (EO), πλάσματος και ξηρής θερμότητας. 
Αποφύγετε την έκθεση σε αλατούχο διάλυμα, μέσα καθαρισμού/απολύμανσης που περιέχουν διαβρωτικά υλικά όπως αλδεΰδη, χλωρίδιο, 
ενεργό χλώριο, βρώμιο, βρωμίδιο, ιώδιο ή ιωδιούχα, καθώς αυτά θα προάγουν τη διάβρωση. 
Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικές βούρτσες ή οποιαδήποτε συσκευή καθαρισμού που θα καταστρέψει την επιφάνεια της αρπάγης, καθώς αυτό 
θα προάγει τη διάβρωση. 
 
 
 
Προσοχή 

Σε περίπτωση που συμβεί ένα σοβαρό περιστατικό που σχετίζεται με το προϊόν, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή.  

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
Τα παραπάνω αναγράφονται σε κάθε συσκευασία και θα πρέπει να αναφέρονται σε κάθε επικοινωνία που απαιτεί αναγνώριση του προϊόντος.  
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