
Traducere din limba engleză 
 

Ace dentare siliconizate sterile cu marcare a acului 

 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

• Rupeți sigiliul de garanție a sterilizării exact înainte de folosire prin întoarcerea celor două părți 

de protecție în direcțiile opuse. 

• Înșurubați acul pre-filetat pe axa pre-filetată a seringii. 

• Scoateți capacul de plastic exact înainte de administrarea injecției. 

Poate fi folosit din nou pentru a scoate acul din seringă și a evita riscul înțepării cu acul. 

• Eliminați acul utilizat într-un recipient rezistent la înțepături conform regulamentelor de 

eliminare a deșeurilor medicale corespunzătoare.  

 

AVERTIZĂRI 

• Nu puneți niciodată capacele acelor la loc cu mâna. Folosiți numai proceduri dentare de punere 

la loc a capacelor acceptate. Punerea la loc a capacelor cu mâna sau punerea la loc a capacelor 

pentru acele îndoite sau rupte pot cauza înțepături neintenționate cu acele. 

• Nu îndoiți, nu rupeți și nu supuneți acele unor presiuni deoarece dumneavoastră sau pacienții 

dumneavoastră puteți suferi răni grave. 

• Nu ezitați să introduceți acul în manșon în timpul injecțiilor, deoarece acele se pot rupe și pot 

rămâne în țesutul pacientului, provocând eventuale răni permanente grave. Nu utilizați ace scurte 

(< 30 mm) atunci când adâncimea estimată a țesutului moale se apropie de lungimea acului. 

• Evitați presiunile extreme și mișcarea excesivă a acului în timpul injectării deoarece aceasta 

poate provoca ruperea acelor, care pot avea ca rezultat răni grave provocate dumneavoastră sau 

pacienților dumneavoastră. 

• Fiți vigilenți în special atunci când repoziționați un ac într-un pacient care pare să fie temător. 

• Pentru Septoject XL: evitați fie injectarea prea rapidă și/sau presiunea excesivă deoarece 

aceasta poate duce la durere amplificată a pacientului în timpul injectării. 

 

ATENȚIONĂRI 

• A se depozita doar în ambalajul original până este gata de utilizare. 

• Citiți instrucțiunile de utilizare oferite împreună cu dispozitivul de injectare. 

• Dacă sigiliul este rupt, acum NU este STERIL și NU TREBUIE FOLOSIT. 

• Pentru utilizare unică: Acest dispozitiv trebuie utilizat doar pentru un singur pacient. Orice 

reutilizare expune alți pacienți și utilizatorul la riscuri critice, inclusiv infecție și traumă deoarece 

acul nu mai este steril și are mai multe șanse de a se rupe.” 

• Dacă sunt necesare mai multe injecții, înlocuiți acul pentru fiecare cartuș pentru a reduce riscul 

deteriorării vârfului acului. 

1 pacient / 1 cartuș / 1 ac 

• Sfaturi pentru cei care utilizează acele Septoject XL pentru prima dată: Deoarece acele XL au 

un lumen (diametru interior) mai mare decât alte ace, înainte de injectare, țesutul moale trebuie 

stabilizat pentru a reduce riscul îndoirii arcului. 

 

PREZENTARE 

100 de ace dentare ne-resterilizabile eliminabile în două puncte 



Traducere din limba engleză 
 

Doar pentru utilizare dentară profesională. 

 

Dimensiunea acelor 
disponibile 

În mm (S.I.) 

 

Diametru în 

calibru 
Tip de injecție 

Extra scurt 0.3 x 08 mm 30 Ga Intraligamentar 

Extra scurt 0.3 x 10 mm 30 Ga Intraligamentar 

Extra scurt 0.3 x 12 mm 30 Ga Intraligamentar 

Scurt 0.3 x 16 mm 30 Ga Periapical 
Scurt 0.3 x 21 mm 30 Ga Periapical 
Scurt 0.3 x 23 mm 30 Ga Periapical 
Scurt 0.3 x 25 mm 30 Ga Periapical 

Extra scurt 0.4 x 08 mm 27 Ga Intraseptal 

Extra scurt 0.4 x 12 mm 27 Ga Intraseptal 

Scurt 0.4 x 16 mm 27 Ga Periapical 
Scurt 0.4 x 21 mm 27 Ga Periapical 
Scurt 0.4 x 23 mm 27 Ga Periapical 
Scurt 0.4 x 25 mm 27 Ga Periapical 
Lung 0.4 x 35 mm 27 Ga Troncular 
Lung 0.4 x 42 mm 27 Ga Troncular 
Extra scurt 0.5 x 08 mm 25 Ga Intraseptal 

Scurt 0.5 x 25 mm 25 Ga Periapical 

Lung 0.5 x 35 mm 25 Ga Troncular 

Lung 0.5 x 42 mm 25 Ga Troncular  
SEPTOJECT XL 

Dimensiunea acelor 
disponibile 

În mm (S.I.) 

 

Diametru în 

calibru 

Tip de injecție 

Extra scurt 0.3 x 10 mm 30 Ga Intraligamentar 

Extra scurt 0.3 x 12 mm 30 Ga Intraligamentar 

Scurt 0.3 x 16 mm 30 Ga Periapical 
Scurt 0.3 x 21 mm 30 Ga Periapical 
Scurt 0.3 x 23 mm 30 Ga Periapical 
Scurt 0.3 x 25 mm 30 Ga Periapical 
Extra scurt 0.4 x 08 mm 27 Ga Intraseptal 

Scurt 0.4 x 16 mm 27 Ga Periapical 
Scurt 0.4 x 21 mm 27 Ga Periapical 
Scurt 0.4 x 25 mm 27 Ga Periapical 
Lung 0.4 x 35 mm 27 Ga Troncular 
Lung 0.4 x 42 mm 27 Ga Troncular 

 


