
Traducere din limba engleză 
 

PREZENTARE 

100 dispozitive (unică folosință) de prevenire a accidentelor produse prin înțeparea cu acul  

1 mâner negru sterilizabil 

5 garnituri inelare siliconice 

 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

Pasul 1: Rupeți săculețul în mijloc așa cum se arată. 

Pasul 2: Lăsați dispozitivul de injectare să cadă pe masă, ținând pachetul cu ambele mâini (evitați 

manipularea dispozitivului astfel încât sterilizarea produsului să nu fie afectată). 

Pasul 3: Apucați bine butoiașul și introduceți complet Cartușul în capătul deschis al 

dispozitivului. 

Pasul 4: Apucați pistonul mânerului și puneți degetul mare în spatele suportului pentru deget. 

Introduceți vârful mânerului în butoiașul dispozitivului, în spatele cartușului. 

Pasul 5: Acum trageți învelișul care protejează acul în spate, înspre mâner până se aude clic 

(clicul se realizează atunci când învelișul lovește mânerul și fixează unitatea la un loc). 

Atenție: Dacă nu reușiți să trageți învelișul complet până auziți clic, în timpul utilizării 

dispozitivul se poate dezasambla. 

Pasul 6: Toate mișcările sunt acum departe de ac. 

Scoateți capacul acului și aruncați-l. Dispozitivul este acum pregătit pentru utilizare. Trebuie 

întotdeauna să vă asigurați că din cartuș, un minim de 0.25 ml până la 0.35 ml de soluție a fost 

eliminată (asigurând spațiu). 

Aspirare automată: La baza butoiașului cartușului dispozitivului de injectare veți observa că 

există o protuberanță mică. Seamănă cu un vârf de plastic care ține centrat capătul din spate al 

acului care penetrează diafragma cartușului atunci când este introdus. La începutul injectării, 

diafragma apasă asupra protuberanței. și apare aspirație în timp ce diafragma se retrage dinspre 

protuberanță atunci când îi este dat drumul. 

Aspirare: A doua formă de aspirare se poate obține prin garnitura inelară pliabilă care se află la 

capătul axului mânerului (pistonul) aceasta creează un vacuum atunci când mânerul este tras 

înapoi de medic. 

Dopul cartușului urmează pistonul care asigură o aspirare activă. Se observă cel mai bine atunci 

când o cantitate minimă de soluție de 0.25 ml până la 0.35 ml a fost eliminată anterior din cartuș 

(asigurând spațiu). 

Atenție: În care dispozitivul este blocat din greșeală în poziția 2, nu trebuie să realizați nicio 

încercare de a-l debloca. Folosiți un nou dispozitiv de injectare. 

Pasul 7: După ce ați terminat injectarea, scoateți degetele din Mânerul cu Garnitură inelară și 

apucați bine suportul pentru deget, treceți învelișul de protecție pe sub butoiașul seringii până 

ajungeți la prima poziție de prindere, apoi apucați butoiașul seringii și trageți învelișul de 

protecție în jos mai mult până la poziția finală de deblocare. 

Pasul 8: Dacă doriți să scoateți Cartușul din Seringă, atunci trageți înapoi de tot pistonul 

mânerului (A), și apoi desfaceți Mânerul (B). Apoi trageți suportul pentru deget înapoi în sus 

până ajunge la Mânerul cu garnitură inelară  

apoi (C) împingeți pistonul înapoi în Cartuș și scoateți Cartușul. 

Acum dispozitivul de injectare poate fi eliminat în condiții de siguranță. 
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AVERTIZĂRI 

• Înainte de injectare, scoateți și eliminați capacul acului. NU PUNEȚI LA LOC CAPACUL 

ACULUI. 

• 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 

(< 30mm) 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. 

ULTRA SAFETY PLUS XL: Evitați fie injectarea prea rapidă și/sau presiunea excesivă 

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

• Nu încercați să forțați învelișul de protecție să iasă din fixare. 

• Nu loviți niciodată instrumentele cu mâna în cutii ascuțite pe jumătate pline. 

 

ATENȚIONĂRI 

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

Citiți instrucțiunile de utilizare oferite împreună cu dispozitivul de injectare. 

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 dispozitiv de injectare 

d) Verificați dacă ambalajul de protecție este intact înainte de utilizare. Dacă învelișul de 

protecție nu este intact, dispozitivul de injectare nu este steril și nu trebuie utilizat. 

e) Asigurați-vă că învelișul de protecție este atașat de mâner cu un clic care poate fi auzit 

confirmând blocarea corespunzătoare în poziție. 

f) ULTRA SAFETY PLUS XL: 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 

acului. 

g) În care dispozitivul este blocat din greșeală în poziția 2, nu trebuie să realizați nicio încercare 

de a-l debloca. Folosiți un nou dispozitiv de injectare. 

h) Atunci când terminați iar învelișul de protecție este mutat în Poziția 2 și blocat după ce auziți 

un clic, îndepărtați cartușul utilizând procedura descrisă la pasul 8. Eliminați dispozitivul de 

injectare într-un recipient pentru obiecte ascuțite. Eliminați cartușul într-un recipient din sticlă. 

Mânerul este pregătit acum pentru autoclavare, 

Vă rugăm să citiți instrucțiunile pentru autoclavare. 

i) Puneți întotdeauna dispozitivul de injectare blocat cu acul contaminat în recipientul pentru 

obiecte ascuțite. 

j) Alegeți recipientul pentru obiecte ascuțite potrivit pentru consum, dimensiunea minimă 6 litri 

sau mai mult. 
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CURĂȚAREA ȘI STERILIZAREA MÂNERULUI 

Atenție: Curățați și sterilizați mânerul înainte de prima și de orice utilizare. 

- Îndepărtați toate urmele de sânge și salivă periind și spălând mânerul. 

- Se poate utiliza o soluție de dezinfectare cu un (pH<10), conform instrucțiunilor producătorilor 

pentru diluare și utilizare. 

- Sterilizați în autoclavă între 134° C și 138° C, pe durata ciclului mașinii. Aceste cicluri pot 

varia conform regulamentelor și/sau legilor în vigoare în țara respectivă. 

- A se depozita într-un loc ferit de orice urme de contaminare de orice fel. 

- Sfârșitul perioadei de utilizare este de obicei determinat de uzură și deteriorare datorită 

utilizării. 

Doar pentru utilizare dentară profesională. 
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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 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 23 mm 27 Ga Periapical 
Lung 0.4 x 35 mm 27 Ga Troncular 
Lung 0.4 x 42 mm 27 Ga Troncular 
Lung 0.5 x 35 mm 25 Ga Troncular 

 


