
Fontos: Kérjük, olvassa el!
Felelősségi nyilatkozat: 
Ez a termék egy általános koncepció része, és csak a hozzá tartozó eredeti tartozékokkal 
és eszközökkel együtt, a Nobel Biocare utasításainak és javaslatainak megfelelő módon 
szabad használni. A Nobel Biocare termékek más gyártók által előállított, a Nobel Biocare 
által nem javasolt termékekkel való használata esetén megszűnik a Nobel Biocare 
által teljesítendő mindenféle, kifejezett vagy vélelmezett garancia és kötelezettség. 
A Nobel Biocare termékek felhasználójának a kötelessége megállapítani, hogy a termék 
alkalmas-e a beteg kezelésére. A Nobel Biocare elutasít mindenféle kifejezett vagy 
vélelmezett kötelezettséget, és nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, 
büntető jellegű vagy egyéb kárért, amely a Nobel Biocare termékek használata során 
a szakmai döntéshozatal vagy gyakorlat bármilyen hibájából ered vagy azzal kapcsolatos. 
A felhasználónak kötelessége továbbá rendszeresen követni az ezzel a Nobel Biocare 
termékkel és az alkalmazásával kapcsolatos legújabb kutatási eredményeket. Ha kétségei 
merülnek fel, a felhasználónak fel kell vennie a kapcsolatot a Nobel Biocare-rel. 
Mivel a termék használata a felhasználó belátása szerint történik, ez az ő felelőssége 
alá tartozik. A Nobel Biocare elutasít mindenféle felelősséget az ebből eredő károkért. 
Vegye figyelembe, hogy az ebben a használati útmutatóban említett termékek között 
lehetnek olyanok, amelyek nincsenek jóváhagyva, nincsenek forgalomban, vagy 
nincsenek eladásra engedélyezve bizonyos piacokon.

Leírás:
A PureSet Tray újrahasználható sebészeti tálca, amely a Nobel Biocare implantátumokkal 
és összetevőkkel együtt használható. A PureSet Tray tálca rendeltetése az eszközök és 
összetevők tárolása és rendezése a műtéti és újbóli előkészítési eljárások során. A PureSet 
Tray tálca három részből áll: 1) egy tartókkal ellátott alaplemezből, ahová a különféle sebészeti 
eszközöket lehet helyezni, 2) egy eltávolítható PureSet Plate lapból (cserélhető alkatrész), 
amely a műtét folyamatát és az eszközök helyét jelzi; 3) egy fedélből, amely biztonságosan 
lefedi az eszközöket az újbóli előkészítés során. A PureSet Tray tálcának különféle változatai 
állnak rendelkezésre a különféle Nobel Biocare implantátumrendszereknek megfelelően.

Rendeltetés:
A PureSet Tray tálca rendeltetése a Nobel Biocare sebészeti eszközök és összetevők 
tárolása és rendezése a tisztítás és sterilizálás, valamint az implantátummal vagy 
protézissel való kezelés során.

Javallatok:
A PureSet Tray tálca rendeltetése a Nobel Biocare sebészeti eszközök és összetevők 
tárolása és rendezése a tisztítás és sterilizálás, valamint az implantátummal vagy 
protézissel való kezelés során.

Ellenjavallatok:
A PureSet Tray tálcának nincsenek ellenjavallatai.

Figyelmeztetések:
Határozottan javasolt a PureSet Tray újrahasználható sebészeti tálcát csak a Nobel Biocare 
implantátumokkal és összetevőkkel együtt használni. A nem Nobel Biocare eszközök és 
összetevők tárolása és rendezése mechanikai és/vagy eszközhibákhoz vezethet.

PureSet Tray tálca
Használati útmutató

Határozottan javasolt minden orvosnak, az implantátumok alkalmazásában tapasztalt 
és az ebben nem jártas szakembereknek is, hogy minden új kezelési módszer 
alkalmazása előtt speciális képzésben részesüljenek. A Nobel Biocare többféle 
tanfolyamot kínál a különböző tudás- és tapasztalatszinten lévő szakemberek képzésére. 
További tudnivalókért keresse fel a www.nobelbiocare.com honlapot.

Amikor először alkalmaz egy új kezelési módszert, a lehetséges szövődmények 
elkerülésében segítséget jelent, ha egy tapasztalt kollégával dolgozik együtt. 
A Nobel Biocare világszerte biztosít erre alkalmas mentorokat.

A műtét során használt összes eszközt és összetevőt jó állapotban kell tartani, és figyelni 
kell arra, hogy az eszközök ne károsítsák az implantátumokat vagy más összetevőket.

Ne karcolja meg a rozsdamentes acél talpat, és ne erőltesse, ne csavargassa és ne 
forgassa el a fúrót, amikor megméri a fúró mélységjelöléseinek hosszát a fúróméretezőn.

Utasítások az újbóli előkészítéshez:
A PureSet Tray tálcát nem sterilen szállítjuk, és többször használható. Az első használat 
és az újrahasználat előtt tisztítsa meg, fertőtlenítse és sterilizálja a terméket a javasolt 
paraméterekkel.

Vigyázat: A nem steril eszközök felhasználása fertőzést, illetve a fertőzéses betegségek 
továbbadását okozhatja.

A PureSet Tray tálcát kézi és automatikus (hőalapú fertőtlenítőgépekkel) végzett tisztításra, 
fertőtlenítésre és sterilizálásra terveztük. A következő rész részletesen leírja a PureSet Tray 
tálca újbóli előkészítésének lépéseit. Kérjük, tartsa ezeket be pontosan.

A használatkor:
1.  Az egyszer használatos eszközöket, a kitompult újrahasználható fúrókat és más 

elhasználódott eszközöket közvetlenül a használatuk után selejtezze le.

2.  Távolítsa el az újrahasználható eszközökön maradt szennyeződéseket közvetlenül 
a használatuk után (a műtét után legfeljebb 1 órán belül) nedvszívó papírtörlőkkel. 
Ezután öblítse le az eszközöket csapvízzel.

3.  A műtét során az újrahasználható eszközöket mindig tegye vissza a PureSet Tray 
tálcában a tartójukba (lásd a PureSet Plate lapon található piktogramokat és színkódolt 
munkafolyamatot). A sérülések elkerülése érdekében az éles eszközöket csipesszel 
fogja meg.

Tárolás és szállítás:
1.  Vigye a PureSet Tray tálcát minél előbb arra a helyre, ahol a tisztítást fogja végezni. Ha ez 

csak később lehetséges, fontolja meg, hogy a PureSet Tray tálcát nedves kendővel fedi 
le, vagy helyezze zárt tartályba, hogy elkerülje a szennyeződések rászáradását.

2.  A PureSet Tray tálcát az eszközökkel együtt helyezze egy tartályba, hogy elkerülje 
a környezet szennyeződését.

Automata tisztítás, fertőtlenítés és szárítás (ideértve az előzetes tisztítást):
1.  Vegye ki az összes többdarabos eszközt (például a Manual Torque Wrench Surgical 

kézi sebészi nyomatékkulcsot) a PureSet Tray tálcából, és szedje szét az eszközöket 
a használati útmutatójuk szerint.

2.  Vegye ki az összes olyan eszközt a PureSet Tray tálcából, amely lumennel vagy 
nehezen elérhető részekkel rendelkezik.

3.  Vegye ki a PureSet Plate lapot a PureSet Tray tálcából.

4.  Öblítse át alaposan a kivett eszközök lumenjét és nehezen elérhető részét vízzel 
telt fecskendővel.

5.  Helyezze az összes eszközt és a szétszedett többdarabos eszközöket a PureSet Tray 
tálca megfelelő tartóiba.

6.  Tegye az összeszerelt PureSet Tray tálcát 5–10 percig ultrahangos fürdőbe, amelybe 
0.5% koncentrációjú, 40 °C-os lúgos tisztítószertA töltött. Kövesse pontosan az 
ultrahangos fürdő és a tisztítószer gyártójának utasításait.

Figyelem: Ne tegye a PureSet Plate lapot ultrahangos fürdőbe.

7.  A PureSet Tray tálcát és a PureSet Plate lapot külön helyezze mosó-fertőtlenítő gépbe. 
Helyezze a PureSet Plate lapot a PureSet Tray tálca mellé függőlegesen felállítva.

Figyelem: Mielőtt elvégzi az automata tisztítást és fertőtlenítést, vegye ki a PureSet Plate 
lapot a PureSet Tray tálcából. 

8.  Végezze el az automata tisztítást és fertőtlenítést az A0 értékekre (EN ISO 15883) 
vonatkozó nemzeti követelmények szerint. Kövesse pontosan a mosó-fertőtlenítő 
gép gyártójának utasításait. A Nobel Biocare által elvégzett hitelesítés a következő 
paramétereket használta:
–  2 perces előmosás hideg, lágyított vízben;

–  5 perces mosás 55 °C-os csapvíz és 0.5% koncentrációjú lúgos tisztítószerB 
keverékében;

Figyelem: Savas (7 alatti pH) tisztítószer használata károsíthatja a PureSet Plate lapot.

–  3 perces öblítés hideg, lágyított vízben;

–  5 perces hővel fertőtlenítés 93 °C-os lágyított vízben.

9.  Szárítsa meg a PureSet Tray tálcát és a PureSet Plate lapot a mosó-fertőtlenítő gép 
gyártójának utasításai szerint.

Kézi tisztítás, fertőtlenítés és szárítás:
1.  Vegye ki az összes eszközt a PureSet Tray tálcából.

2.  Szedje szét a többdarabos eszközöket (például a Manual Torque Wrench Surgical kézi 
sebészi nyomatékkulcsot) a használati útmutatójuk szerint.

3.  Vegye ki a PureSet Plate lapot a PureSet Tray tálcából.

4.  Tisztítsa meg kézzel az összes implantátumot, fogpótlási összetevőt vagy eszközt 
a használati útmutatójuk szerint.

5.  Dörzsölje meg a PureSet Tray tálcát folyó vízben (vízminőség: ivóvíz) puha sörtéjű 
műanyag kefével, amíg el nem távolított minden látható szennyeződést.

6.  Merítse a puha sörtéjű műanyag kefét 0.5% koncentrációjú, 40 °C-os lúgos 
tisztítószerbe.A Dörzsölje meg a PureSet Plate lapot a puha sörtéjű műanyag kefével, 
amíg el nem távolított minden látható szennyeződést.

Figyelem: Savas (7 alatti pH) tisztítószer használata károsíthatja a PureSet Plate lapot. 
Dörzsölje át a teljes felületet. Ha szükséges, ismételje meg többször a műveletet.

7.  Öblítse le a PureSet Plate lapot folyó (ivóvíz minőségű) vízben, így eltávolítva róla 
a tisztítószert (kövesse a tisztítószer gyártójának utasításait).

8.  Öblítse le az eszköztartókat vízzel telt fecskendővel, amíg el nem távolított minden 
látható szennyeződést.

9.  Tegye a PureSet Tray tálcát (a PureSet Plate lap nélkül) 5–10 percig ultrahangos 
fürdőbe, amelybe 0.5% koncentrációjú, 40 °C-os lúgos tisztítószertA töltött. Kövesse 
pontosan az ultrahangos fürdő és a tisztítószer gyártójának utasításait.

10.  Öblítse le a PureSet Tray tálcát folyó (ivóvíz minőségű) vízben, így eltávolítva róla 
a tisztítószer minden maradványát (kövesse a tisztítószer gyártójának utasításait).

11.  Szárítsa meg a PureSet Tray tálcát és a PureSet Plate lapot megfelelő berendezéssel 
(sűrített levegővel).

12.  Merítse a PureSet Tray tálcát 12 percig környezeti hőmérsékletű (20±10 °C) és 100% 
koncentrációjú fertőtlenítőszerbe.C

Figyelem: Ne tegye a PureSet Plate lapot a fertőtlenítőszerbe.

13.  Fertőtlenítse a PureSet Plate lapot úgy, hogy fertőtlenítőkendővelD törölgeti 1 perc 
± 10 másodperc ideig a fertőtlenítőkendő gyártójának utasításai szerint.

14.  Öblítse le a PureSet Tray tálcát és a PureSet Plate lapot lágyított vízben háromszor 
1 perc ± 10 másodperc ideig, így eltávolítva róluk a fertőtlenítőszer minden 
maradványát (kövesse a fertőtlenítőszer gyártójának utasításait).

15.  Szárítsa meg a PureSet Tray tálcát és a PureSet Plate lapot megfelelő berendezéssel 
(sűrített levegővel).
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16.  Szerelje össze a PureSet Tray tálcát, a PureSet Plate lapot és az újrahasználható 
eszközöket (ideértve a többdarabos eszközöket is).

Figyelem: A PureSet Plate lapot óvatosan helyezze a PureSet Tray tálcára.
A, B, C, D A Nobel Biocare által elvégzett hitelesítés során használt tisztító- és 
fertőtlenítőszerekkel kapcsolatos további információkért lásd „A Nobel Biocare újbóli 
előkészítésre vonatkozó tanulmányának adatai” részt.

Karbantartás és csomagolás:
1.  A tisztítás, fertőtlenítés és szárítás után szemrevételezéssel ellenőrizze a PureSet Tray 

tálcát (ideértve a PureSet Plate lapot és az újrahasználható eszközöket) tisztaság, 
működőképesség és a címkéjük olvashatósága szempontjából. Ellenőrizzen minden 
alkatrészt, látható szennyeződéseket, korróziót vagy sérüléseket keresve. Selejtezzen 
ki és cseréljen ki minden olyan eszközt, amelyen korróziót és/vagy sérülést észlel. 
A PureSet Plate lap cserélhető alkatrész, amelyet akkor kell kicserélni, amikor az 
elszíneződés rontja a piktogramok láthatóságát vagy a szöveg olvashatóságát.

Megjegyzés: A PureSet Tray tálca (kivéve a PureSet Plate lapot) a tesztek szerint legalább 
500 újbóli előkészítési ciklust kibír.

2.  Csomagolja az összeszerelt PureSet Tray tálcát fém sterilizálótartályba, 
sterilizálózacskóba vagy egyrétegű sterilizálófóliába. A fém sterilizálótartálynak, 
sterilizálózacskónak vagy egyrétegű sterilizálófóliának a következő követelményeknek 
kell megfelelnie:
–  EN ISO 11607 és/vagy DIN 58953-7.

–  Alkalmasnak kell lennie a gőzsterilizálásra (el kell viselnie legalább 137 °C-ot, 
és kellő mértékben át kell engednie a gőzt).

–  Kellő védelmet kell biztosítania az eszközök és a sterilizálócsomagolás számára 
a mechanikai sérülések ellen.

–  Az Amerikai Egyesült Államokban: Használjon az FDA által jóváhagyott sterilizálási 
eszközöket a javasolt sterilizálási paraméterekkel.

Megjegyzés: A PureSet Tray tálca rendeltetése szerint önmagában nem őrzi meg 
a sterilitást, hanem egy kereskedelmi forgalomban kapható, hitelesített, az FDA által 
jóváhagyott sterilizálótartállyal, sterilizálózacskóval vagy sterilizálófóliával kell alkalmazni 
a bele helyezett orvosi eszközök sterilitásának megőrzéséhez a használatukig.

3.  Címkézze fel a fém sterilizálótartályt, sterilizálózacskót vagy sterilizálófóliát a szükséges 
információkkal, például írja fel rájuk a lejárati dátumot, a tételszámot (ha van), 
a sterilitási információkat, a termék nevét és a cikkszámát.

Sterilizálás:
1.  Helyezze a lezárt PureSet Tray tálcát az autoklávba vagy sterilizálógépbe. A PureSet 

Tray tálcát „használatra kész” állapotban kell sterilizálni.

2.  Futtassa az autoklávot vagy sterilizálógépet a következő ajánlott paraméterekkel:
–  Amerikai Egyesült Államok: 270 °F (132 °C) hőmérséklet 4 percig, ha elővákuumos 

módszert (sterilizálótartály, sterilizálózacskó vagy sterilizálófólia), illetve 15 percig, 
ha gravitációs módszert (sterilizálózacskó vagy sterilizálófólia) használ. Szárítsa 
30 percig.

Használjon az FDA által jóváhagyott sterilizálási eszközöket a javasolt sterilizálási 
paraméterekkel.

Figyelem: Ha a PureSet Tray tálcát sterilizálótartályba helyezte, ne használjon 
gravitációs sterilizálást.

–  Az Amerikai Egyesült Államokon kívül: 132 °C, max. 137 °C hőmérséklet 
legalább 4 (legfeljebb 20) percig, ha nyomásos légeltávolításos módszert, 
illetve legalább 15 (legfeljebb 20) percig, ha telített gőzös módszert használ. 
Szárítsa 30 percig kamrában.

–  Másik lehetőség Nagy-Britanniában: 134 °C (273 °F), max. 137 °C (279 °F) 
hőmérséklet legalább 3 (legfeljebb 20) percig, ha nyomásos légeltávolításos 
módszert, illetve legalább 15 (legfeljebb 20) percig, ha telített gőzös módszert 
használ. Szárítsa 10 percig kamrában, ha nyomásos légeltávolításos módszert, 
illetve 30 percig, ha telített gőzös módszert használ.

Megjegyzés: Az autokláv kialakítása és teljesítménye befolyásolhatja a sterilizálási 
folyamat hatékonyságát. Ezért az egészségügyi intézményeknek hitelesíteniük kell 
az általuk használt folyamatot a gyakorlatban használt berendezésekkel és olyan 
személyekkel, akik általában ezeket kezelik. Minden autoklávnak és sterilizálógépnek meg 
kell felelnie az SN EN 13060, EN 285, EN ISO 17665-1 vagy AAMI ST79 szabvány, illetve 
a vonatkozó nemzeti szabványok követelményeinek, és ezek alapján kell őket hitelesíteni. 
Kövesse pontosan az autokláv vagy a sterilizálógép gyártójának utasításait.

3.  A sterilizálás után helyezze a lezárt PureSet Tray tálcát száraz, sötét helyre, 
például zárt szekrénybe vagy fiókba. A sterilizált termékek tárolási körülményeit és 
felhasználhatósági idejét illetően kövesse a sterilizálótartály, sterilizálózacskó vagy 
sterilizálófólia gyártójának utasításait.

A Nobel Biocare újbóli előkészítésre vonatkozó tanulmányának adatai:
A Lúgos tisztítószer – ultrahangos fürdő: Neodisher® MediClean
B Lúgos tisztítószer – automata tisztítás: Neodisher® MediClean
C Kézi fertőtlenítőszer: CIDEX® OPA
D Fertőtlenítőkendő: Meliseptol® HBV kendők

Mosó-fertőtlenítő gép: Steelco DS 500

A fenti tisztítási és sterilizálási utasítások révén a Nobel Biocare hitelesített eljárást nyújt 
a tiszta és steril termékek biztosítása érdekében. Az EN ISO 17664 szabvány értelmében 
az előkészítő felelőssége, hogy a létesítményben felhasznált berendezések, anyagok és 
személyzet segítségével végzett előkészítés elérje a kívánt eredményt. Ha az előkészítő 
bármiben eltér a fenti utasításoktól, ennek potenciális hatásait megfelelően fel kell mérni.

Vigyázat: A nem steril összetevők felhasználása fertőzést, illetve a fertőzéses betegségek 
továbbadását okozhatja.

Vigyázat: Ne használjon olyan eszközt, amelynek a csomagolása megsérült, vagy amelyet 
korábban kinyitottak.

Anyagok:
PureSet Tray tálca: rozsdamentes acél, poliéter-éter-keton (PEEK), szilikon.

PureSet Plate tálca: galvanizált alumínium öntvény.

Kiselejtezés:
A termék kiselejtezését a helyi előírások és a környezetvédelmi szabályok betartásával kell 
végezni, figyelembe véve a szennyezettség fokát.

Tárolás, kezelés és szállítás:
Az eszközt száraz helyen, az eredeti csomagolásában, szobahőmérsékleten, közvetlen 
napfénytől védve kell tárolni és szállítani. A nem megfelelő tárolás és szállítás 
befolyásolhatja az eszköz tulajdonságait, és meghibásodáshoz vezethet.

 
 Gyártó: Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26  
Västra Hamngatan 1, 411 17 Göteborg, Svédország. 
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HU Minden jog fenntartva. 
Minden jog fenntartva. A Nobel Biocare, a Nobel Biocare név, a Nobel Biocare embléma 
és a jelen dokumentumban szereplő összes egyéb védjegy a Nobel Biocare tulajdonát 
képezi, ha a márkanév tulajdonosa nincs feltüntetve, és a szövegkörnyezetből nem derül 
ki. Az ezen a lapon található képek nem feltétlenül méretarányosak. 

Katalógusszám Tételszám 

Olvassa el 
a használati 
útmutatót

Ne használja, 
ha a csomagolás 
sérült

Nem steril

Figyelem


