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1. Obecné principy

Implantaci lze provést úspěšně, pouze pokud jsou nástroje přesné a je o ně 
řádně pečováno. Straumann vyrábí své nástroje z vysoce kvalitních materiálů a 
s vysokou přesností. Udržování chirurgických a protetických nástrojů v čistém a 
dobrém stavu k použití je na Vás. Zabránění kontaminaci z jednoho pacienta na 
druhého je pro léčebné postupy nezbytné a důležité.

Všechny nástroje musí být před každým použitím čisté, desinfikované a 
sterilizované. To platí také pro první použití po dodání a také pro zařízení na 
jedno použití, která jsou dodávána v nesterilním stavu a musí být před použitím 
sterilizována (výjimka: nástroje dodávané ve sterilním stavu, které jsou určeny 
pro jednorázové použití (např. vrtáky pro jednoho pacienta)). Čištění a desinfekce 
se provádí po odstranění ochranného přepravního obalu. Sterilizujte podle 
návodu ke sterilizaci vloženého do obalu (viz 5. Kontrola, údržba, test funkčnosti 
a balení). Efektivní čištění a desinfekce jsou nezbytnými předpoklady pro 
účinnou sterilizaci.

Chirurgické a protetické součásti (např. závěrné šrouby a vhojovací válečky), které 
přímo po zákroku zůstávají v ústní dutině, musí být sterilizovány podle návodu 
ke sterilizaci vloženého v obalu.

Je zodpovědností uživatele zajistit následující: 
 ѹ Pro čištění, desinfekci a sterilizaci používejte pouze procesy dostatečně 

prověřené specificky pro dané vybavení nebo zařízení.
 ѹ Použité vybavení (dezinfektor, sterilizátor) musí být pravidelně udržováno, 

kontrolováno a kalibrováno.

Kromě těchto instrukcí se prosím řiďte zákonnými předpisy platnými ve vaší zemi 
a hygienickými předpisy zubní ordinace nebo nemocnice.

Poznámka 
Udržujte a čistěte vaše nástroje podle doporučených návodů. Každý nástroj se musí 
používat pouze k určenému účelu.
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1.1 Skupiny materiálů a jejich odolnost 

Skupiny uvedené níže identifikují materiály použité pro nástroje Straumann a 
určité přísady, které se nesmí používat do desinfekcí a čistících činidel. Pro čištění 
a sterilizaci musí být nástroje rozděleny v souladu s těmito skupinami. Především 
nástroje z různých materiálů nesmí být nikdy umísťovány společně do tekuté lázně 
(to by znamenalo zvýšené riziko kontaktní koroze). Informace o materiálu daného 
zařízení naleznete v příslušném návodu k použití nebo v produktovém katalogu 
Straumann.     

Nerezová ocel
Odolnost nerezové oceli proti korozi vzniká tvorbou pasivní vrstvy (vrstva oxidu 
chromičitého) na jejím povrchu.  Pasivní vrstva je extrémně odolná vůči mnoha 
chemickým materiálům a fyzikálním parametrům. Nicméně, je chybné si myslet, 
že “nerezová” ocel nemůže korodovat. Tento materiál může být ovlivněn externími 
podmínkami, např. žádnou nebo nesprávnou péčí.  

Použití desinfekcí a čistících činidel obsahujících jeden nebo více následujících 
složek není doporučeno pro nerezovou ocel: chlór, kyselina šťavelová, peroxid 
vodíku (H2O2). Pokud toto není dodržováno, může se vyskytnout důlková a 
kontaktní koroze. 

Titan 
Titan je materiál, který je velmi odolný vůči korozi a externím podmínkám díky 
samooxidaci na svém povrchu.   

Použití desinfekcí a čistících činidel obsahujících jednu nebo vice následujících 
složek není doporučeno pro titan: chlór, kyslíkaté kyseliny (např. kyselina 
dusičná, kyselina sírová, kyselina šťavelová), peroxid vodíku (H2O2). Pokud to není 
dodržováno, materiál se může odbarvit. 

Hliník 
Hliník používaný pro naše zařízení je anodizován (povrch je pokryt anodačně 
aplikovanou oxidovou vrstvou, což vede ke zvýšené odolnosti vůči korozi materiálu). 

Použití kyseliny nebo alkalických desinfekcí a čistících činidel, které mají hodnotu 
pH mimo přijatelný rozsah 5-9 není doporučeno pro hliník, protože mohou zničit 
oxidovou vrstvu a zvýšit tak náchylnost materiálu vůči korozi. 
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Plasty 
Plasty používané pro zařízení Straumann jsou velmi odolné a mohou být 
sterilizovány při teplotách až do 134 °C (273 °F). 

Použití desinfekcí a čistících činidel, které obsahují jednu, nebo vice následujících 
složek není doporučeno pro plasty: organická rozpouštědla (alkoholy, ethery, 
ketony a benzeny), peroxid vodíku (H2O2), aldehyd, halogeny (chlór, jód, brom). 
Pokud toto není dodrženo, plast se může zdeformovat a zničit.  

Souhrn

Při výběru činidla a desinfekce se prosím ujistěte, že neobsahují žádné 
následující složky:
 ▪ organické, minerální a kyslíkaté kyseliny (minimální přístupná hodnota pH 
je 5)
 ▪ silné zásady (maximální přípustná hodnota pH je 9, jsou doporučena 
středně alkalická čistidla)
 ▪ organická rozpouštědla (např. alkeholy, ethery, ketony, benzeny)
 ▪ oxidační činidla (např. peroxid vodíku)
 ▪ halogeny (chlór, jód, brom)
 ▪ aromatické/ halogenové uhlovodíky
 ▪ soli a těžké kovy
 ▪ aldehydy

Pozor 
Nikdy nečistěte nástroje a sterilizační kazety kovovými kartáči a ocelovými 
drátěnkami. Všechny nástroje a sterilizační kazety nesmí být vystaveny teplotám 
vyšším než 134 °C (273 °F). 
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1.2 Opětovné použití 

Časté zpracování má drobný dopad na nástroje. Konec produktivity je běžně určen 
opotřebením a poškozením během používání (řezné nástroje jsou výjimkou; viz 
níže). Proto lze nástroje, o které je řádně pečováno, opětovně používat za před-
pokladu, že jsou nepoškozené a nekontaminované. Nepoužívejte nástroje po 
faktické životnosti produktu ani nepoužívejte poškozené a/nebo kontaminované 
nástroje.

Řezné nástroje
Řezné nástroje lze opětovně používat až 10 krát (1 použití = umístění jednoho im-
plantátu), pokud je o ně řádně pečováno a za předpokladu, že jsou nepoškozené 
a nekontaminované; jakékoli další použití přesahující toto číslo nebo použití 
poškozených a/nebo kontaminovaných nástrojů není povoleno.

Pro tyto nástroje uchovávejte uchovávejte záznam o použití, který zaznamenává 
počet použití. Pro tento účel je k dispozici Straumann Surgery Tracking Sheet – 
Chirurgický záznamový list Straumann (Číslo artiklu 152.755).
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Záznam opotřebení chirurgických nástrojů Straumann(Art. No. 152.755)

Nástroje Straumann® Implant 
System
Chirurgické nástroje pro S, SP, TE, NNC, BL implantáty

Položka Obj. č. Rozměry Počet použití nástroje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kulový vrták 044.022 ∅ 1.4 mm

Kulový vrták 044.003 ∅ 2.3 mm

Kulový vrták 044.004 ∅ 3.1 mm

Pilotní vrták 1 044.210 ∅ 2.2 mm, krátký

Pilotní vrták 1 044.211 ∅ 2.2 mm, dlouhý

Pilotní vrták 2 044.214 ∅ 2.8 mm, krátký

Pilotní vrták 2 044.215 ∅ 2.8 mm, dlouhý

Spirální vrták PRO 044.250 ∅ 3.5 mm, krátký

Spirální vrták PRO 044.251 ∅ 3.5 mm, dlouhý

Spirální vrták PRO 044.254 ∅ 4.2 mm, krátký

Spirální vrták PRO 044.255 ∅ 4.2 mm, dlouhý

RN Profilový vrták SP 044.086 ∅ 3.3 mm, krátký

RN Profilový vrták SP 044.087 ∅ 3.3 mm, dlouhý

RN Profilový vrták SP 044.088 ∅ 4.1 mm, krátký

RN Profilový vrták SP 044.089 ∅ 4.1 mm, dlouhý

WN Profilový vrták SP 044.084 ∅ 4.8 mm, krátký

WN Profilový vrták SP 044.085 ∅ 4.8 mm, dlouhý

TE Profilový vrták RN 044.701 ∅ 3.3 mm, krátký

TE Profilový vrták RN 044.708 ∅ 3.3 mm, dlouhý

TE Profilový vrták RN 044.705 ∅ 4.1 mm, krátký

TE Profilový vrták RN 044.712 ∅ 4.1 mm, dlouhý

TE Profilový vrták WN 044.703 ∅ 4.8 mm, krátký

TE Profilový vrták WN 044.710 ∅ 4.8 mm, dlouhý

BL/NNC Profilový vrták 026.2303 ∅ 3.3 mm, krátký

BL/NNC Profilový vrták 026.2306 ∅ 3.3 mm, dlouhý

BL Profilový vrták 026.4303 ∅ 4.1 mm, krátký

BL Profilový vrták 026.4306 ∅ 4.1 mm, dlouhý

BL Profilový vrták 026.6303 ∅ 4.8 mm, krátký

BL Profilový vrták 026.6306 ∅ 4.8 mm, dlouhý

Závitník, TL S/SP do adaptéru 044.575 ∅ 3.3 mm

Závitník, TL S/SP do adaptéru 044.577 ∅ 4.1 mm

Závitník, TL S/SP do adaptéru 044.579 ∅ 4.8 mm

Závitník, BL/TE/NNC do adapt. 026.2310 ∅ 3.3 mm

Závitník, BL/TE do adaptéru 026.4310 ∅ 4.1 mm

15X.755.indd   1 19-9-2017   11:25:38
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Položka Obj. č. Rozměry Počet použití nástroje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Závitník, BL/TE do adaptéru 026.6310 ∅ 4.8 mm

Jehlový vrták 026.0054 ∅ 1.6 mm, krátký

Jehlový vrták 026.0056 ∅ 1.6 mm, dlouhý

BLT; Pilotní vrták 026.0001 ∅ 2.2 mm, krátký  

BLT; Pilotní vrták 026.0002 ∅ 2.2 mm, dlouhý  

BLT; Vrták 026.2200 ∅ 2.8 mm, krátký  

BLT; Vrták 026.2201 ∅ 2.8 mm, dlouhý  

BLT; Vrták 026.4200 ∅ 3.5 mm, krátký  

BLT; Vrták 026.4201 ∅ 3.5 mm, dlouhý  

BLT; Vrták 026.6200 ∅ 4.2 mm, krátký  

BLT; Vrták 026.6201 ∅ 4.2 mm, dlouhý  

BLT; Profilový vrták 026.0061 ∅ 2.9 mm, krátký

BLT; Profilový vrták 026.0062 ∅ 2.9 mm, dlouhý

BLT; Profilový vrták 026.0003 ∅ 3.3 mm, krátký  

BLT; Profilový vrták 026.0004 ∅ 3.3 mm, dlouhý  

BLT; Profilový vrták 026.0005 ∅ 4.1 mm, krátký  

BLT; Profilový vrták 026.0006 ∅ 4.1 mm, dlouhý  

BLT; Profilový vrták 026.0007 ∅ 4.8 mm, krátký  

BLT; Profilový vrták 026.0008 ∅ 4.8 mm, dlouhý  

BLT; Závitník 026.0063 ∅ 2.9 mm

BLT; Závitník 026.0009 ∅ 3.3 mm  

BLT; Závitník 026.0010 ∅ 4.1 mm  

BLT; Závitník 026.0011 ∅ 4.8 mm  

Nástroje BLT implantáty

15X.755.indd   2 19-9-2017   11:25:39

Poznámka: Vzhledem k tomu, že Straumann řezné nástroje jsou vyrobené z vysoce kvalitního materiálu, mohou být použity 
až na 10 chirurgických postupů. Nicméně, je nutné dbát na opatrné zacházení a čištění, které je nezbytné pro zachování 
správné funkce. (viz brožura Péče a údržba chirurgických a protetických nástrojů, 152.008).
Bližší informace najdete na www.straumann.cz
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Všechna chirurgická rezidua, která se přichytí a zaschnou na nástrojích (inkrustace) vedou ke 
korozi. Také vystavování nástrojů vlhkosti delší dobu vede k poškození!

Možná počáteční a další poškození a jejich příčiny

Příčina Vyskytující se poškození

Krev, hnis, sekret, zbytky tkáně, zbytky kostí Koroze, rezivění

Solný roztok, jodová tinktura, nevhodná voda, nevhodná 
a/nebo nesprávně použitá čistící činidla a desinfekce. 

Důlková koroze, odbarvení 

Ocelová drátěnka, ocelový kartáč Kontaktní koroze, destrukce povrchu materiálu, 
odstranění oxidové vrstvy  
→ zvýšená náchylnost ke korozi

Kontakt mezi nástroji z různých kovů Kontaktní koroze 

Přetížení nástroje Řezné povrchy se tupí, poškozují se  
→ zvýšená náchylnost ke korozi

Vzájemný kontakt nástrojů Poškození nástrojů, zvláště řezných povrchů
 → zvýšená náchylnost ke korozi

Nečistoty ve sterilizátoru, např. vlivem již zkorodovaných 
nástrojů nebo nesprávné údržby sterilizátoru.  

Začínající rezivění: kontaminace neporušených nástrojů 
se rzí

Nedostatečné osušení nástrojů Koroze, rezivění

Jak se vyhnout větším problémům
• Používejte každý nástroj pouze k určenému účelu. 
 ѹ Nikdy nenechejte chirurgická rezidua (krev, sekret, zbytky tkáně) zaschnout na nástroji; 

očistěte je okamžitě po zákroku.
 ѹ Pečlivě očistěte inkrustace pomocí měkkých kartáčků. Rozeberte nástroje, zvláště dobře 

vyčistěte prohlubně.
 ѹ Nástroje vyrobené z různých materiálů nikdy nedesinfikujte, nečistěte (ani ultrazvukem) 

ani nesterilizujte společně.
 ѹ Používejte pouze čistící činidla a desinfekce určené pro daný materiál a řiďte se návodem k 

použití od výrobce.
 ѹ Velmi pečlivě opláchněte desinfekce a čistící činidla vodou.
 ѹ Nikdy nenechávejte a neskladujte nástroje vlhké nebo mokré.

2. Jak nepostupovat!
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Základní princip: Používejte každý nástroj pouze pro účel, ke kterému je určen. 

Ujistěte se, že všechny kontaminované nástroje jsou odděleny zvlášť. Neumisťujte je zpět do 
kazety na nástroje, abyste zabránili kontaminaci naplněné kazety na nástroje. 

Kontaminované nástroje lze opatrně umisťovat na víčko ultrazvukové čistící kazety (Číslo artiklu 
040.175) nebo obdobné nádoby. Nástroje se mohou poškodit nesprávnou manipulací, jako např. 
vhozením do nádoby. 

Nicméně, víčko ultrazvukové čistící kazety není vhodné jako držák na nástroje v průběhu zákroku, 
protože víčko nelze sterilizovat a to by mohlo vést ke kontaminaci sterilizovaných nástrojů. 

Poškozené a/nebo tupé nástroje se musí vytřídit a desinfikovat, vyčistit a uložit zvlášť. 
 
Kontaminované nástroje zpracujte co nejrychleji k čištění (nejpozději během dvou (2) hodin).

3. Před zákrokem a během zákroku
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4.1 Principy

Pokud je to možné, měla by být pro čištění a desinfekci použita mechanická 
metoda (dezinfektor). Manuální metodu používejte, pouze pokud mechanická 
metoda není dostupná, protože manuální metoda má zjevně nižší efektivitu a 
reprodukovatelnost. To platí také pro použití ultrazvukové lázně.

Předzpracování provádějte při manuálním i mechanickém čištění!

Je důležité používat ochranný oděv během čištění kontaminovaných nástrojů. 
Vždy noste ochranné brýle, obličejovou masku, rukavice atd. pro vaši vlastní bez-
pečnost během všech aktivit.

4.2 Předzpracování

Hrubé nečistoty musí být z nástrojů odstraněny ihned po použití (nejpozději 
během dvou (2) hodin).

Roztřiďte nástroje podle skupin materiálů (viz “1.1. Skupiny materiálů a jejich 
odolnost”) a tyto skupiny čistěte, desinfikujte a sterilizujte odděleně. Rozeberte 
vícedílné nástroje na jednotlivé díly (např. ráčna, 48h explantační zařízení).
 ѹ umístěte nástroje do vodní lázně nebo dezinfekčního roztoku; dezinfekční 

roztokmusí být bez aldehydů (jinak se může vyskytnout fixace kontaminace 
krví), musí mít otestovanou efektivitu (např. VAH¹/DGHM²), musí být vhodné pro 
desinfekcinástrojů a musí být kompatibilní s nástroji (viz “1.1. Skupiny materiálů 
a jejichodolnost”).

 ѹ Nikdy neumisťujte nástroje z různých materiálů společně.Use only a soft brush 
or a clean soft cloth that is used only for this purpose. 

 ѹ Používejte pouze měkké kartáče a čisté měkké hadříky, které jsou určenypouze 
k tomuto účelu.

 ѹ Pro manuální odstranění nečistot nikdy nepoužívejte kovové kartáče neboocelové 
drátěnky.

 ѹ Vypláchněte všechny prohlubně nástrojů pětkrát (5x) s použitím 
jednorázovéstříkačky (minimální objem 20 ml).

 ѹ Během předčištění posuňte pohyblivé části několikrát dopředu a dozadu.
Prosím mějte na paměti, že dezinfekce použitá při předzpracování slouží pouze pro 
vaši vlastní ochranu a nemůže nahradit fázi dezinfekce, která se provádí později 
po čištění!

ⁱ  VAH – “Verbund für Angewandte Hygiene E.V” www.vah-online.de “Association for Applied Hygiene”
²  DGHM – “Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie” www.dghm.org “German Association 

for Hygiene and Microbiology” (Německá asociace pro hygienu a mikrobiologii)

4. Čištění a desinfekce
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Jak rozebrat ráčnu (Číslo artiklu 046.119)
Aby správně fungovala, musí se ráčna okamžitě po každém použití rozebrat 
a pokud možno ihned vyčistit. Za účelem rozebrání ráčny uvolněte krycí šroub 
servisním nástrojem pro ráčnu (Číslo artiklu 046.108) a odšroubujte čep ráčny.

1

2

3
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4.3 Čištění

4.3.1 Mechanické čištění a desinfekce
Čištění a dezinfekce s použitím dezinfektoru/CDU (cleaning and disinfection unit – jednotka pro 
čištění a dezinfekci).

Při výběru dezinfektoru zajistěte následující:
 ѹ Byla otestována účinnost dezinfektoru (např. DGHM¹).
 ѹ Pokud je to možné, je použit otestovaný program pro tepelnou dezinfekci (hodnota A 0 > 3000 

nebo – pro starší jednotky – minimálně 5 min při 9 0 °C) (riziko výskytu reziduí dezinfekce na 
nástrojích při chemické dezinfekci).

 ѹ Použitý program je vhodný pro dané nástroje a obsahuje dostatečné množství mycích cyklů.
 ѹ Je použita pouze sterilní voda nebo voda s nízkým obsahem mikroorganismů (max. 10 

mikroorganismů/ml) a nízkýmobsahem endotoxinů (max. 0.25 endotoxinových jednotek/ml) 
(např. přečištěná voda/vysoce přečištěná voda).Vzduch použitý k sušení je filtrovaný.

 ѹ Je prováděna pravidelná údržba a kontrola dezinfektoru.

Při výběru systému čisticích činidel zajistěte následující:
 ѹ Čistící činidlo je obecně vhodné pro čištění kovových a plastových nástrojů.
 ѹ Pokud se nejedná o tepelnou dezinfekci, je použita dezinfekce s testovanou účinností (např.

DGHM¹/VAH²). Dezinfekce musí být kompatibilní s čistícími činidly.
 ѹ Použité chemikálie jsou kompatibilní s nástroji (viz “1.1 Skupiny materiálů a jejich odolnost”).

Příklady doporučených desinfekčních prostředků na nástroje3:

Řezné nástroje (nerez ocel)
MELAdes 801 Drill Disinfectant, výrobce Melag Medizintechnik oHG ID 220,
výrobce DÜRR DENTAL AG

Příklad desinfekce: Přípravek ID 220, neředěný, desinfekce ponořením (podle VAH / DGMH),
čas 1 minuta. Desinfekce v ultrazvukové lázni 30 sekund

Ruční nástroje a kazety (plasty, hliník, titan)
MELAdes 800 Instrument Disinfectant, výrobce Melag Medizintechnik oHG ID212,
ID212 forte, ID213, výrobce DÜRR DENTAL AG

Příklad desinfekce: Přípravek ID213, ředění 2% desinfekce ponořením (podle VAH / DGMH), čas 5 
minut, desinfekce včetně TBC, ředění 2%, čas 60 minut. Desinfekce v ultrazvukové lázni 2 minuty, 
desinfekce včetně TBC 30 minut.

Pamatujte
Vždy postupujte podle návodů výrobce čistícího činidla, dezinfekce a dezinfektoru.

¹  DGHM – “Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie” www.dghm.org “German Association for Hygiene and Microbiology” (Neměcká asociace pro 
hygienu a mikrobiologii) ² VAH – “Verbund für Angewandte Hygiene E.V” www.vah-online.de “Association for Applied Hygiene” (asocicace pro aplikovanou 
hygienu), 3  Dle doporučení společnosti Straumann s.r.o.
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Postup
1. Umístěte rozebrané nástroje do dezinfektoru tak, aby spoje byly otevřené a voda mohla 

vytékat z kanyl a slepých otvorů. Zajistěte, aby se nástroje vzájemně nedotýkaly. Použijte 
proplachovacíadaptér pro připojení všech prohlubní nástrojů, které lze propláchnout, k opla-
chovacímpřípojkám dezinfektoru.

2. Spusťte program.
3. Po ukončení programu vyjměte nástroje z dezinfektoru.
4. Zkontrolujte a zabalte nástroje co nejrychleji po vyjmutí (viz “5. Kontrola, údržba, test funkčno-

sti a balení”). Pokud je nutné dodatečné sušení, vysušte na čistém místě.

4.3.2 Manuální čištění a dezinfekce
Při výběru čistících činidel a dezinfekcí zajistěte následující:
• Čistící činidla jsou vhodné pro čištění kovových a plastových nástrojů.
• Čistící činidlo (pokud je používáno) je vhodné pro ultrazvukové čištění (netvoří se pěna).
• Je použita dezinfekce s otestovanou účinností (např. VAH¹/DGHM²). Dezinfekce jekompat-

ibilní s čistícím činidlem.
• Použité chemikálie jsou kompatibilní s nástroji (viz “1.1 Skupiny materiálů a jejich odolnost”).

Pamatujte
Nepoužívejte kombinovaná čistící činidla/dezinfekce.

Koncentrace a doba působení stanovená výrobcem čistícího činidla a dezinfekce se musí striktně 
dodržovat. Používejte pouze čerstvě připravený roztok, pouze sterilní roztoky nebo roztoky s níz-
kým obsahem mikroorganismů (max. 10 mikroorganismů/ml) a s nízkým obsahem endotoxinů 
(max. 0.25 endotoxinových jednotek/ml), vodu (např. přečištěnou vodu/silně přečištěnou vodu) 
nebo přefiltrovaný vzduch pro sušení.

Pamatujte
Vždy se řiďte návody k použití čistících činidel a dezinfekcí.

ⁱ  VAH – “Verbund für Angewandte Hygiene E.V” www.vah-online.de “Association for Applied Hygiene”
²  DGHM – “Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie” www.dghm.org “German Association for Hygiene and Microbiology”
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Postup A
Čištění v ultrazvukové lázni s ultrazvukovou čistící kazetou
1. Rozebrané nástroje umístěte do ultrazvukové čistící kazety (Číslo artiklu 040.175). Ujistěte 

se, že se nástroje vzájemně nedotýkají. Nástroje se v tomto případě nesmí skládat z 
různýchmateriálů. Pro zlepšení efektu čištění v ultrazvukové lázni je doporučeno čištění bez 
víka.

2. Po čištění vyjměte nástroje z ultrazvukové čistící kazety a pečlivě je opláchněte alespoň 
třikrát(3x) s použitím jednorázové stříkačky (minimální objem 20ml).

3. Zkontrolujte nástroje (viz “5. Kontrola, údržba, test funkčnosti a balení”).

Dezinfekce
4. Rozebrané, vyčištěné a zkontrolované nástroje umístěte na určenou dobu působení 

dodezinfekční lázně. Zajistěte, aby byly nástroje dostatečně zakryty dezinfekčním roztokem 
a aby sevzájemně nedotýkaly.

5. Vypláchněte všechny prohlubně třikrát (3x) na začátku a na konci doby působení s 
použitímjednorázové stříkačky (minimální objem 20 ml).

6. Poté vyjměte nástroje z dezinfekční lázně a důkladně je vypláchněte vodou alespoň pětkrát(5x).
7. Vypláchněte všechny prohlubně nástrojů pětkrát (5x) s použitím jednorázové 

stříkačky(minimální objem 20 ml).
8. Osušte nástroje zevnitř a zvenku pomocí filtrovaného stlačeného vzduchu.
9. Po vyjmutí nástroje co nejrychleji zabalte (viz “5. Kontrola, údržba, test funkčnosti a balení”).

Pokud je nutné dodatečné sušení, sušte na čistém místě.

Použití ultrazvukové čistící kazety
Použité chirurgické nástroje lze umístit do ultrazvukové čistící kazety (Číslo artiklu 040.175, viz 
níže).
 ѹ Před prvním použitím očistěte ultrazvukovou čistící kazetu manuálně vodou.
 ѹ Použité chirurgické nástroje musí být před čištěním v ultrazvukové lázni předzpracoványod-

straněním hrubých nečistot (viz “4.2. Předzpracování”), zvláště pokud již zaschly zbytky krve.
Řádné čištění lze provést pouze tímto způsobem.

 ѹ Pro zlepšení efektu čištění je doporučeno čištění bez víka.
 ѹ Sterilizace nástrojů v ultrazvukové kazetě není povolena.
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Postup B
Čištění bez ultrazvukové podpory
1. Rozebrané nástroje umístěte do čistící lázně na stanovenou dobu působení tak, aby 

bylynástroje dostatečně zakryté (pokud je to nutné, opatrně očistěte měkkým kartáčkem). 
Ujistětese, že se nástroje vzájemně nedotýkají.

2. Vypláchněte všechny prohlubně třikrát (3x) na začátku a na konci doby působení s použitím
3. jednorázové stříkačky (minimální objem 20 ml).
4. Poté vyjměte nástroje z čistící lázně a důkladně je vypláchněte vodou alespoň třikrát (3x).
5. Vypláchněte všechny prohlubně nástrojů třikrát (3x) s použitím jednorázové stříkačky
6. (minimální objem 20 ml).
7. Zkontrolujte nástroje (viz “5. Kontrola, údržba, test funkčnosti a balení”).

Dezinfekce
8. Rozebrané, vyčištěné a zkontrolované nástroje umístěte na určenou dobu působení do 

dezinfekční lázně.
9. Zajistěte, aby byly nástroje dostatečně zakryty dezinfekčním roztokem a aby se vzájemně 

nedotýkaly.
10. Vypláchněte všechny prohlubně třikrát (3x) na začátku a na konci doby působení s použitím
11. jednorázové stříkačky (minimální objem 20 ml).
12. Poté vyjměte nástroje z dezinfekční lázně a důkladně je vypláchněte vodou alespoň pětkrát 

(5x).
13. Vypláchněte všechny prohlubně nástrojů pětkrát (5x) s použitím jednorázové stříkačky
14. (minimální objem 20 ml).
15. Osušte nástroje zevnitř a zvenku pomocí filtrovaného stlačeného vzduchu.
16. Po vyjmutí nástroje co nejrychleji zabalte (viz “5. Kontrola, údržba, test funkčnosti a balení”).
17. Pokud je nutné dodatečné sušení, sušte na čistém místě.
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5. Kontrola, údržba, test funkčnostia 
balení

5.1 Kontrola

Zkontrolujte všechny nástroje po čištění nebo čištění/dezinfekci z hlediska koroze, poškozených 
povrchů, odštípnutí a kontaminace a vytřiďte poškozené nástroje (omezení počtu opětovných 
použití viz “1.2. Opětovné použití”). Kritická místa jako madla, spoje a slepé otvory musí být 
zvláště pečlivě zkontrolována. Pro lepší viditelnost použijte lupu a přímé osvětlení. Je také nutné 
vyměnit nástroje s nečitelným označením/etiketou.

Nástroje, které jsou stále kontaminovány, musí být znovu vyčištěny a dezinfikovány. Poškozené, 
zkorodované a opotřebené nástroje nesmí přijít do kontaktu s neporušenými nástroji, aby se 
zabránilo kontaktní korozi.

5.2 Údržba

Sestavte znovu rozebrané nástroje (viz zvláštní návod).

Sestavení ráčny
Vložte čep ráčny a utáhněte jej rukou. Utáhněte šroub vodícím klíčem. Volitelné: sestavení 
ukazatele vzdálenosti.

Olej na nástroje se nepoužívá. V případě, že je potřeba olej, musí se používat pouze oleje pro 
nástroje (bílý olej), který je schválen pro parní sterilizaci a má otestovanou biokompatibilitu (s 
ohledem na maximální použitou sterilizační teplotu).

5.3 Test funkčnosti

Nástroje musí být podrobeny testu funkčnosti. Vícedílné nástroj se za tímto účelem sestavují. 
Při sestavování se musí bezpodmínečně zabránit další kontaminaci.

Test funkčnosti ráčny (Číslo artiklu 046.119)
Test funkčnosti ráčny se provádí například pomocí šroubováku s ráčnovou hlavicí. Šroubovák se 
vloží do ráčny. Ráčnu lze otočit držením šroubováku. Lze ji otočit pouze v opačném směru, než je 
šipka na kloubu. V tomto případě lze jasně slyšet klikání. Šroubovák se také musí pohybovat ve 
směru šipky. Tato kontrola se provádí pro obě polohy šipky na kloubu.
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5.4 Balení

Roztřiďte vyčištěné a dezinfikované nástroje do přiložených sterilizačních kazet.

Zabalte nástroje nebo sterilizační kazety jednotlivě nebo po dvou do 
jednorázových sterilizačních obalů podle následujících požadavků:
 ѹ vhodné pro parní sterilizaci (teplotní odolnost až 137 °C (278.6 °F), 

dostatečnápropustnost pro páru).
 ѹ dostatečná ochrana nástrojů nebo sterilizačních obalů vůči 

mechanickémupoškození.
 ѹ DIN EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607¹.

Pamatujte
Obrázky napravo zobrazují kompletní kazetu se všemi nástroji. Kazeta je běžně 
dodávána pouze s nástroji, které požaduje daný zákazník.

Ke každému sterilizovanému balení je připevněn indikační proužek s datem 
sterilizace a datem použitelnosti. To pomáhá určit, zda a kdy byl materiál 
sterilizován.

¹ DIN EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607 – Balení pro sterilizovaná medicínská zařízení.



18

6. Sterilizace

Pro sterilizaci lze použít pouze sterilizační metody uvedené níže; jiné sterilizační metody nejsou 
přípustné.

Parní sterilizace
 ѹ Frakcionační vakuová metoda nebo gravitační metoda1 (s dostatečným osušenímzařízení)
 ѹ Parní sterilizátor odpovídající DIN EN 13060² nebo DIN EN 285³
 ѹ Prověřený v souladu s DIN EN ISO 176654 (dříve: DIN EN 554/ANSI AAMI ISO 11134) (platnýIQ/

OQ5 (uvedení do provozu) a produktově specifické hodnocení výkonu (PQ))
 ѹ Maximální sterilizační teplota 134 °C (273 °F; plus tolerance odpovídající DIN EN ISO 176654 

(dříve: DIN EN 554/ANSI AAMI ISO 11134))
 ѹ •Sterilizační doba (doba vystavení sterilizační teplotě):

 ѹ  Metoda frakcionací ve vakuu 
minimálně 20 min. při 121 °C (250 °F)  
nebo  
minimálně 3 min.6 při 132 °C (270 °F) až 134 °C (273°F)

 ѹ Gravitační metoda 
minimálně 5 min. při 132 °C (270 °F) až 134 °C (273 °F)

Pamatujte
Vždy se řiďte návodem k použití výrobce vašeho sterilizátoru, zvláště s ohledem na váhu náplně, 
dobu provozu a testování funkčnosti.

Zkorodované a rezavé nástroje mohou kontaminovat oběh vody ve sterilizátoru částečkami rzi. 
Tyto částečky rzi způsobí počáteční korozi na neporušených nástrojích pro všechny budoucí 
sterilizační cykly. Proto je důležité jednotku pravidelně kontrolovat a čistit!

Nástroje musí být po sterilizaci uchovávány v suchu.

Pozor
Blesková sterilizace není přípustná. Také nepoužívejte sterilizaci horkým vzduchem, radiační 
sterilizaci, plasma sterilizaci, formaldehydovou nebo etylen oxidovou sterilizaci.

¹ Je přípustné použití méně efektivní gravitační metody pouze pokud není dostupná metoda frakcionací ve vakuu.
² DIN EN 13060: Metoda testování pro určení vhodnosti simulátoru medicínského začízení během parní sterilizace – 
Testování simulátoru medicínských zařízení
³ DIN EN 285 Sterilizace – Parní sterilizátory – velké sterilizátory; Německá verze
4 DIN EN ISO 17665, Sterilizace zdravotnických produkůt – Vlhké teplo – Část 1: Požadavky na tvorbu, validaci a rutinní 
kontrolu steriizačního procesu pro medicínská zařízení.
5 IQ/OQ Předpoklady instalace/provozu 6 18 min pro inaktivaci prionu



19

7. Skladování

Nástroje musí být po sterilizaci v sterilizačním obalu skladovány odolném vůči 
prachu a vlhku.
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8. Důležitá upozornění

Prosím vezměte na vědomí
Uživatelé musí mít odpovídající znalost a znát instrukce o zacházení 
s produkty Straumann CADCAM nebo dalšími produkty Straumann 
(„produkty Straumann“) pro bezpečné a řádné zacházení s produkty 
Straumann v souladu s návody k použití.

Produkty Straumann musí být používány v souladu s instrukcemi 
pro použití poskytované výrobcem. Uživatel je odpovědný za to, že 
zařízení bude používáno podle daných instrukcí a určí, zda je toto 
zařízení vhodné pro situaci individuálního pacienta.

Výrobky Straumann jsou částí celkového konceptu a musí být
používány pouze ve spojení s odpovídajícími originálními
komponenty a nástroji distribuovanými Institutem Straumann AG,
jeho základní mateřskou společností a všech jeho poboček
a zástupců takové mateřské společnosti (“Straumann”), pokud
není v tomto dokumentu stanoveno jinak pro daný výrobek
Straumann. Pokud v tomto dokumentu nebo v příslušném návodu k 
použití není společností Straumann doporučeno používání výrobků
třetích stran, bude jakékoli toto použití mít na následek pozbytí
jakékoli záruky nebo jiné povinnosti Straumann, vyslovené nebo
implicitní.

Dostupnost
Některé z výrobků Straumann uvedené v tomto dokumentu
nemusí být dostupné ve všech zemích.

Varování
Dodatečně k varovným upozorněním v tomto dokumentu musí
být naše produkty zabezpečeny před vdechnutím, pokud jsou
používány intraorálně.

Platnost
Po vydání tohoto dokumentu jsou nahrazeny všechny předchozí
verze.

Dokumentace
Pro podrobné instrukce k výrobkům Straumann kontaktujte
Vašeho zástupce Straumann.

Copyright a ochranná známka
Dokumenty Straumann® nesmí být tištěny a zveřejňovány,
částečně nebo zcela, bez písemného souladu firmy Straumann.
Straumann® a/nebo další ochranné známky a loga Straumann®
zde zmíněné jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky Straumann Holding AG a/nebo jeho poboček.

Vysvětlení symbolů na etiketách a v příbalových 
letácích

 LOT, sériové číslo

 Objednací číslo (referenční)

Sterilizováno gama zářením

…min.

 Spodní teplotní limit

…max.

 Horní teplotní limit

…max.

…min.

 Teplotní rozsah

  Varování: Federální (USA) zákony omezují
                  prodej tohoto produktu a dovolují ho pouze       
                  na základě objednávky stomatologa nebo
                  lékaře.

 Nepoužívejte opakovaně

 Nesterilní

 Čtěte příbalový leták

 Použijte před datem expirace

 Chraňte před světlem a teplem

  Straumann výrobky mají certifikát CE a 
splňují požadavky evropské směrnice na 
zdravotnické prostředky, nařízení 93/42 EEC

  Informace a návody k použití jsou dostupné
www.ifu.straumann.com nebo 

                  www.straumann.cz





Straumann s.r.o. 
Na Žertvách 2196/34 
CZ - 180 00 Praha, Česká republika 
Telefon +420 284 094 650 
E-mail info.cz@straumann.cz  
www.straumann.cz

© Institut Straumann AG, 2016. Všehna práva vyhrazena.
Straumann® a/ nebo ostatní obchodní značky a loga z Straumann® zde jsou uvedené ochranné známky a registrované obchodní
známky společnosti Straumann AG a/ nebo jejích dceřiných společností
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