
Instrumentide soovituslikud 
steriliseerimisjuhised
Instrumente ei toimetata kohale steriilsena ja 
need tuleb järgnevate juhiste kohaselt enne 
kasutamist steriliseerida. Eemaldage enne 
puhastamist ja steriliseerimist kõik pakke
materjalid. Ärge ületage temperatuuri 160 °C.
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PUHASTUSJUHISED
Eemaldage ühekordse paberrätiga  
üleliigne õli.

KÄSITSI
Harjake neutraalset puhastusvahendit 
kasutades ja veenduge, et puhastate põh-
jalikult kõik instrumendi pinnad ja liiteko-
had. Loputage kolm minutit jooksva vee 
all. Vajadusel korrake protsessi. Kuivatage 
paberrätiga.

AUTOMAATNE
Kasutage ainult heakskiidetud pesuva-
hendeid (CFPP 01-01), mis instrumentidele 
ja pesumasinale sobivad.
Kontrollige instrumentide pesumasinast 
välja võtmisel nende puhtust ja vajadusel 
korrake tsüklit. Kontrollige, et puuduksid 
kahjustused ja rooste. Lõikeservadel ei tohi 
esineda defekte. Veenduge, et eemaldatavad 
otsakud on kindlalt kinni.
Õlitage alati liitekohti ja hingi enne sterili-
seerimist auru läbilaskva määrdeainega.
Pange tähele: kui instrumendid märjalt seis-
ma jätate, võib neil tekkida rooste! Kuivatage 
paberräti või kuiva kuumusega, mis ei ületa 
160 °C.

STERILISEERIMINE
Instrumendid tuleb panna aukudega instru-
mendi kandikule või üldotstarbelisele sterili-
seerimiskandikule veendudes, et lõikeservad 
on kaitstud ja instrumendid on avatud 
asendis. Mitme instrumendi steriliseerimisel 
veenduge, et need omavahel kokku ei puutu, 

kuna see võib kahjustusi põhjustada.
Kasutage ainult heakskiidetud vaakumit, kui-
va kuumust või auru kasutavaid autoklaave 
(CFPP 01-01). Ärge ületage temperatuuri 160 
°C. Ärge ületage tootja etteantud maksi-
maalset koormust.

LISATEAVE
Kasutada võib heakskiidetud puhastusva-
henditega ultrahelivanne. Järgige seadme 
ja puhastusvahendi tootja antud kasutus-
juhendeid.

GARANTII
Ixioni instrumentidel on viieaastane mater-
jali- ja valmistusvigade puudumise garantii. 
DB Orthodontics teritab ühe aasta jooksul 
tasuta lõikeriistu, mis ei ole suutelised ette-
antud traadisuurust lõikama. Instrumentide 
väärtarvitus, väärkohtlemine või nõuete-
kohase hoolduse eiramine muudab garan-
tiinõuded tühiseks. Ettevõtte DB Orthodon-
tics ainus kohustus on omal äranägemisel 
defektsed instrumendid parandada, asen-
dada või väljastada nende eest krediiti. 
Soovituslikest puhastus-, steriliseerimis- ja 
õlitamisviisidest kinni pidamine aitab tagada 
instrumentide optimaalse töövõime. Sageli 
kasutatavaid lõikeriistu tuleb vajadusel 
uuesti töökorda seada. Liitekohti tuleb igal 
steriliseerimiskorral õlitada meditsiinilise 
määrdeainega. Garantii ei hõlma tavapärast 
hooldust, teritamist ega uuesti töökorda 
seadmist.

VASTUTUSE PIIRAMINE
Kui säärane teguviis pole seadusega 
keelatud, ei võta ettevõte DB Orthodontics 
vastutust tootest tulenevate mis tahes 
otseste, kaudsete, eriliste, juhuslike või kaas-
nevate kahjude või kahjustuste eest sõltu-
mata esitatavast nõude alusest, mille seas 
on garantii, leping, hooletus või objektiivne 
vastutus. Piirang ei kehti kolmandate isikute 
kahjunõuetele.


