
Viktigt! Läs detta.
Ansvarsfriskrivning: 
Den här produkten är en del av ett helhetskoncept och får endast användas tillsammans 
med tillhörande originalprodukter i enlighet med instruktioner och rekommendationer från 
Nobel Biocare. Om icke rekommenderade produkter från tredje part används tillsammans 
med produkter från Nobel Biocare upphör alla eventuella garantier eller övriga förpliktelser 
från Nobel Biocare, vare sig uttryckliga eller underförstådda, att gälla. Användaren av 
produkter från Nobel Biocare är själv skyldig att avgöra produktens lämplighet för den 
specifika patienten och gällande omständigheter. Nobel Biocare friskriver sig från allt 
ansvar, vare sig uttryckt eller underförstått, och ska inte hållas ansvariga för eventuella 
direkta, indirekta, straffbara eller övriga skador som uppkommit från eller i samband 
med bristande professionellt omdöme eller utförande vid användning av produkter 
från Nobel Biocare. Användaren har även skyldighet att regelbundet informera sig om 
de senaste uppdateringarna angående denna produkt från Nobel Biocare och hur den 
tillämpas. Vid tveksamhet ska användaren kontakta Nobel Biocare. Användningen av 
produkten sker på användarens eget ansvar. Nobel Biocare friskriver sig från allt ansvar 
för skador som uppstått till följd därav. Observera att vissa produkter som beskrivs 
i denna bruksanvisning kanske inte är godkända, lanserade eller licensierade för 
försäljning på alla marknader.

Beskrivning:
PureSet Tray är en återanvändbar kirurgibricka som används i kombination med 
Nobel Biocare kirurgiska instrument och komponenter. PureSet Tray används för att förvara 
och organisera instrumenten och komponenterna under både kirurgi och omsterilisering. 
PureSet Tray består av tre komponenter: 1) en bas med hållare som rymmer de olika 
kirurgiska instrumenten och komponenterna, 2) en avtagbar PureSet Plate (reservdel) som 
anger det kirurgiska arbetsflödet och positionen för instrumenten på brickan och 3) ett 
lock som täcker och skyddar instrumenten säkert under omsteriliseringen. Det finns olika 
versioner av PureSet Tray tillgängliga för de olika Nobel Biocare implantatsystemen.

Avsedd användning:
PureSet Tray är avsedd att förvara och organisera Nobel Biocare kirurgiska instrument och 
komponenter under rengöring/sterilisering och under behandling med implantat/protetik.

Indikationer:
PureSet Tray används för att förvara och organisera Nobel Biocare kirurgiska instrument 
och komponenter under rengöring/sterilisering och under behandling med implantat/
protetik.

Kontraindikationer:
Det finns inte några specifika kontraindikationer för PureSet Tray.

Viktigt!
Vi rekommenderar att PureSet Tray endast används med Nobel Biocare kirurgiska 
instrument och komponenter. Förvaring och organisation av instrument och komponenter 
som inte kommer från Nobel Biocare kan leda till mekaniska fel och/eller instrumentskada.

PureSet Tray
Bruksanvisning

Vi rekommenderar även att alla tandläkare, såväl nya som erfarna implantatanvändare, 
alltid får utbildning innan de börjar använda en ny behandlingsmetod. Nobel Biocare 
erbjuder ett stort utbud av kurser på olika kunskaps- och erfarenhetsnivåer. 
Mer information finns på www.nobelbiocare.com.

När du använder en ny produkt/behandlingsmetod för första gången kan det vara till hjälp 
om du arbetar tillsammans med en kollega som har erfarenhet av den nya produkten/
behandlingsmetoden för att undvika möjliga komplikationer. Nobel Biocare har ett globalt 
nätverk av mentorer för detta ändamål

Alla komponenter, instrument och verktyg som används under operation måste hållas 
i gott skick och försiktighet måste iakttas så att inte instrumenten skadar implantat eller 
andra komponenter.

För att inte repa basen i rostfritt stål ska du inte använda kraft på, rotera eller vrida runt 
borret vid utvärdering av längden på borrets djupmarkörer på borrmätaren.

Anvisningar för omsterilisering:
PureSet Tray levereras icke-steril och är avsedd för återanvändning. Före första 
användning och återanvändning måste produkten rengöras, desinficeras och steriliseras 
med rekommenderade parametrar.

Varning! Användning av produkter som inte är sterila kan leda till vävnadsinfektion eller 
infektionssjukdomar.

PureSet Tray har utformats för både manuell och automatisk rengöring och 
desinficering (med användning av termodesinfektorer) samt sterilisering. Följande 
avsnitt beskriver omsterilisering av PureSet Tray steg för steg. Avvik inte från de 
omsteriliseringsinstruktioner som beskrivs.

Användningsstället:
1.  Kassera engångsinstrument, slöa återanvändbara borr och andra utslitna 

återanvändbara instrument direkt efter användning.

2.  Avlägsna smuts från återanvändbara instrument direkt efter användning 
(inom maximalt 1 timme efter operationen) med absorberande pappersservetter. 
Skölj också de medicinska enheterna med rinnande vatten.

3.  Lägg alltid tillbaka använda återanvändbara instrument i PureSet Tray i deras avsedda 
hållare (se piktogrammen eller det färgkodade arbetsflödet på PureSet Plate). 
De vassa instrumenten bör hanteras med en tång för att undvika skada.

Täcka och skydda under transport:
1.  Transportera PureSet Tray till det område där rengöringen ska utföras så snart som 

det är praktiskt möjligt. Om överföringen till omsteriliseringsområdet blir försenad, 
överväg att täcka över PureSet Tray med en fuktig duk eller förvara den i en sluten 
behållare för att undvika att smuts och/eller partiklar torkar in.

2.  Förvara PureSet Tray med instrumenten i en behållare för att undvika kontamination 
av miljön.

Automatisk rengöring, desinficering och torkning (inkl. förrengöring):
1.  Avlägsna alla instrument med flera delar (t.ex. Manual Torque Wrench Surgical) från 

PureSet Tray och montera isär instrumenten enligt respektive bruksanvisning.

2.  Avlägsna alla instrument med lumen och svåråtkomliga områden (t.ex. blindhål, 
håligheter) från PureSet Tray.

3.  Avlägsna PureSet Plate från PureSet Tray.

4.  Spola grundligt alla lumen och svåråtkomliga områden på de instrument som 
avlägsnats med en vattenpistol.

5.  Lägg tillbaka alla instrument och alla isärmonterade instrument med flera delar 
i de härför avsedda hållarna i PureSet Tray.

6.  Placera den monterade PureSet Tray i ett bad med 0,5 % lösning med alkaliskt 
rengöringsmedelA under 5–10 minuter vid 40 °C med ultraljudsverkan. Tillverkarens 
bruksanvisning för ultraljudsbadet och rengöringsmedlet måste följas strikt.

Viktigt! Placera inte PureSet Plate i ultraljudsbadet.

7.  Placera PureSet Tray och PureSet Plate i diskmaskinen-desinficeringsenheten separat. 
Placera PureSet Plate bredvid PureSet Tray i lodrätt läge.

Viktigt! Säkerställ att PureSet Plate avlägsnas från PureSet Tray innan den automatiska 
rengöringen och desinficeringen utförs. 

8.  Utför automatisk rengöring och desinficering under beaktande av nationella krav 
avseende A0-värde (EN ISO 15883). Tillverkarens bruksanvisning för diskmaskinen-
desinficeringsenheten måste följas strikt. Följande parametrar användes av 
Nobel Biocare vid valideringen:
–  2 minuters förtvätt med kallt avmineraliserat vatten.

–  5 minuters tvätt med kranvatten vid 55 °C med en 0,5 % lösning med alkaliskt 
rengöringsmedelB.

Viktigt! Användning av en rengöringslösning med surt pH (pH under 7) kan potentiellt 
skada PureSet Plate.

–  3 minuters sköljning med kallt avmineraliserat vatten.

–  5 minuters termisk desinficering med avmineraliserat vatten vid 93 °C.

9.  Torka PureSet Tray och PureSet Plate genom att följa tillverkarens instruktioner för 
diskmaskinen-desinficeringsenheten.

Manuell rengöring, desinficering och torkning:
1.  Avlägsna alla instrument från PureSet Tray.

2.  Montera isär alla instrument med flera delar (t.ex. Manual Torque Wrench Surgical) 
enligt respektive bruksanvisning.

3.  Avlägsna PureSet Plate från PureSet Tray.

4.  Rengör alla instrumenten manuellt enligt informationen i respektive bruksanvisning 
för implantatet, den protetiska komponenten eller instrumentet.

5.  Skrubba PureSet Tray under rinnande vatten (vattenkvalitet: dricksvatten) med en 
mjuk nylonborste tills alla synliga föroreningar är borta.

6.  Sänk ned den mjuka nylonborsten i en 0,5 % lösning med alkaliskt rengöringsmedelA 
på 40 °C. Skrubba PureSet Plate med den mjuka nylonborsten tills alla synliga 
föroreningar är borta.

Viktigt! Användning av en rengöringslösning med surt pH (pH under 7) kan potentiellt 
skada PureSet Plate. Kontrollera att hela ytan skrubbas. Upprepa flera gånger vid behov.

7.  Skölj PureSet Plate för att avlägsna all rengöringslösning (följ instruktionerna 
som medföljer från tillverkaren av rengöringslösningen) under rinnande vatten 
(vattenkvalitet: dricksvatten).

8.  Spola instrumenthållarna med en vattenpistol tills alla synliga föroreningar är borta.

9.  Placera PureSet Tray (utan PureSet Plate) i ett ultraljudsbad i 5–10 minuter med en 
0,5 % lösning med alkaliskt rengöringsmedelA vid 40 °C. Tillverkarens bruksanvisning 
för ultraljudsbadet och rengöringsmedlet måste följas strikt.

10.  Skölj PureSet Tray för att avlägsna all rengöringslösning (följ instruktionerna 
som medföljer från tillverkaren av rengöringslösningen) under rinnande vatten 
(vattenkvalitet: dricksvatten).

11.  Torka PureSet Tray och PureSet Plate med lämplig utrustning (komprimerad luft).

12.  Sänk ned PureSet Tray i en 100 % desinficeringslösningC vid rumstemperatur 
(20 ° ± 10 °C) i 12 minuter.

Viktigt! Placera inte PureSet Plate i desinficeringslösningen.

13.  Desinficera PureSet Plate genom att använda desinficeringsservetterD i 1 minut ± 
10 sekunder eller följ instruktionerna från tillverkaren.

14.  Skölj PureSet Tray och PureSet Plate med avmineraliserat vatten 3 gånger under 
1 minut ± 10 sekunder för att avlägsna all desinficeringslösning (följ instruktionerna 
som medföljer från tillverkaren av rengöringslösningen).
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15.  Torka PureSet Tray och PureSet Plate med lämplig utrustning (komprimerad luft).

16.  Montera ihop PureSet Tray med PureSet Plate och de återanvändbara instrumenten 
(inklusive instrumenten med flera delar).

Viktigt! Säkerställ att PureSet Plate placeras försiktigt på PureSet Tray.
A, B, C, D Se avsnittet "Studieinformation om validering av omsterilisering" för mer information 
om rengöringsmedel och desinficeringsmedel under Nobel Biocare-validering.

Underhåll och förpackning:
1.  Efter rengöring, desinficering och torkning inspektera PureSet Tray (inklusive PureSet 

Plate och återanvändbara instrument) vad gäller renlighet, funktion och läsbar text. 
Kontrollera alla delar för visuell smuts, korrosion och skada. Alla enheter med tecken 
på korrosion och/eller skada måste kasseras och ersättas. PureSet Plate är tillgänglig 
som reservdel och ska ersättas så snart som missfärgningar äventyrar synligheten för 
piktogram eller läsbarheten för texten.

OBS! PureSet Tray (utan PureSet Plate) har validerats för att klara minst 500 
omsteriliseringscykler.

2.  Förpacka den monterade PureSet Tray i en steriliseringsbehållare av metall, 
steriliseringspåse eller ett omslag. Steriliseringsbehållaren av metall, 
steriliseringspåsen eller steriliseringsomslaget ska uppfylla följande krav:
–  EN ISO 11607 och/eller DIN 58953-7.

–  Lämplig för ångsterilisering (temperaturresistens upp till minst 137 °C/279 °F, 
tillräcklig ångpermeabilitet).

–  Tillräckligt skydd för instrumenten samt steriliseringsförpackningen mot mekanisk 
skada.

–  För USA: FDA-godkända steriliseringstillbehör ska användas för de 
rekommenderade steriliseringsparametrarna.

Obs! PureSet Tray är inte avsedd att ensam upprätthålla steriliteten. Den är avsedd att 
användas i kombination med lagligt marknadsförda, validerade steriliseringsbehållare, 
steriliseringspåsar eller steriliseringsomslag (godkända av FDA) för att upprätthålla 
steriliteten för de inpackade medicinska instrumenten tills de används.

3.  Märk steriliseringsbehållaren av metall, steriliseringspåsen eller steriliseringsomslaget 
med nödvändig information, t.ex. utgångsdatum, lot (i förekommande fall), 
sterilitetsinformation, produktnamn och artikelnummer.

Sterilisering:
1.  Placera den förslutna PureSet Tray i autoklaven/sterilisatorn. PureSet Tray måste 

steriliseras i skicket "redo för användning".

2.  Kör autoklaven/sterilisatorn med följande rekommenderade parametrar:
–  USA: Temperatur 132 °C (270 °F) i 4 minuter vid användning av prevakuummetoden 

(steriliseringsbehållare, steriliseringspåse och steriliseringomslag) och 15 minuter 
vid användning av gravitationsmetoden (steriliseringspåse och steriliseringsomslag). 
Torka i 30 minuter.

FDA-godkända steriliseringstillbehör ska användas för de rekommenderade 
steriliseringsparametrarna.

Viktigt! Använd inte gravitationssterilisering om PureSet Tray är förseglad i en 
steriliseringsbehållare.

–  Utanför USA: Temperatur 132 °C (270 °F), max 137 °C (279 °F) i minst 4 minuter 
(upp till 20 minuter) vid användning av fraktionell forcerad luftevakuering eller 
i minst 15 minuter (upp till 20 minuter) vid användning av mättad ånga. 
Torka i 30 minuter i kammare.

–  Alternativ för Storbritannien: Temperatur 134 °C (273 °F), max 137 °C (279 °F) 
i minst 3 minuter (upp till 20 minuter) vid användning av fraktionell forcerad 
luftevakuering eller i minst 15 minuter (upp till 20 minuter) vid användning av 
mättad ånga. Torka i minst 10 minuter i kammare vid användning av fraktionell 
forcerad luftevakuering och 30 minuter vid användning av mättad ånga.

Obs! Autoklavens utformning och prestanda kan påverka verkan för steriliseringsprocessen. 
Sjukvårdsanläggningarna ska därför validera processerna som de använder, med 
den utrustning och de operatörer som faktiskt bearbetar enheterna rutinmässigt. Alla 
autoklaver/sterilisatorer ska uppfylla kraven i och valideras underhållas och kontrolleras 
enligt SN EN 13060, EN 285, EN ISO 17665-1, AAMI ST79 eller din nationella standard. 
Tillverkarens bruksanvisning för autoklaven/sterilisatorn måste följas strikt.

3.  Efter sterilisering ska den förseglade PureSet Tray placeras på en torr och mörk 
plats, t.ex. i ett stängt skåp eller i en låda. Följ instruktionerna från tillverkaren av 
steriliseringsbehållarna, steriliseringspåsarna eller steriliseringsomslagen beträffande 
förvaringsvillkor och utgångsdatum för steriliserade föremål.

Nobel Biocare studieinformation om validering av omsterilisering:
A Alkaliskt rengöringsmedel – ultraljudsbad: Neodisher® MediClean
B Alkaliskt rengöringsmedel – automatisk rengöring: Neodisher® MediClean
C Lösning för manuell desinficering: CIDEX® OPA
D Desinficering med servett: Meliseptol® HBV tissues

Diskmaskin/desinficeringsenhet: Steelco DS 500

Med dessa rengörings- och steriliseringsinstruktioner tillhandahåller Nobel Biocare en 
validerad procedur för att säkerställa rena och sterila produkter. Enligt EN ISO 17664 förblir 
det den omsteriliseringsansvariges ansvar att säkerställa att den omsterilisering som utförs 
med användning av utrustning, material och personal i omsteriliseringsanläggningen 
verkligen uppnår önskat resultat. På samma sätt ska alla avvikelser från de tillhandahållna 
instruktionerna utvärderas korrekt vad gäller effektivitet och potentiellt negativa 
konsekvenser.

Varning! Användning av komponenter som inte är sterila kan leda till vävnadsinfektion 
eller infektionssjukdomar.

Varning! Får ej användas om förpackningen är skadad eller har öppnats tidigare.

Material:
PureSet Tray: rostfritt stål/polyetereterketon (PEEK)/silikon.

PureSet Plate: aluminiumanodiserad med tryck.

Kassering:
Enheten ska kasseras i enlighet med lokala riktlinjer och miljökrav, med hänsyn till olika 
kontamineringsnivåer.

Förvaring, hantering och transport:
Enheten måste förvaras och transporteras i originalförpackningen under torra 
förhållanden i rumstemperatur och i skydd mot direkt solljus. Felaktig förvaring och 
transport kan påverka enhetens egenskaper och leda till funktionsfel.

 
 Tillverkare: Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26  
Västra Hamngatan 1, 411 17 Göteborg, Sverige. 
Telefon: +46 31 81 88 00. Fax: +46 31 16 31 52. www.nobelbiocare.com
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SE Med ensamrätt. 
Med ensamrätt. Nobel Biocare, Nobel Biocare-logotypen och alla andra varumärken som 
används i det här dokumentet är, om inget annat anges eller framgår av sammanhanget 
i ett specifikt fall, varumärken som tillhör Nobel Biocare. Produktillustrationerna är inte 
nödvändigtvis skalenliga. 

Artikelnummer Lotnummer 

Läs bruksanvisningen Får ej användas 
om förpackningen 
är skadad

Icke-steril

Viktigt!


