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DUAL-SYRINGE DISPENSER
GENERELL INFORMASJON

BISCO DUAL-SYRINGE DISPENSER er utformet for bruk med alle BISCOs dobbeltsprøyteprodukter. DUAL-SYRINGE DISPENSER
gjør det mulig for brukeren å dispensere materialer med høyere viskositet gjennom en automatisk blandespiss med letthet og
nøyaktighet.
Forholdsregler:
• For å unngå polymerisering eller tilstopping, skal dobbelsprøytens blandespiss sitte på plass inntil neste påføring. Det anbefales
		 å bruke vanlig tilgjengelig hygienisk beskyttelsestildekning under behandlingen for å unngå kontaminering av sprøytene. Hvis
		 brukt intraoralt, skal blandespissen tørkes av med desinfiseringsmiddel før den oppbevares.
• Hvis brukt intraoralt, rengjøres DUAL-SYRINGE DISPENSER i henhold til instruksjonene før den oppbevares.

BRUKSANVISNING

Laste dobbeltsprøyten inn i dispenseren:
1. Sett dispenserstempelet på plass for å gjøre klar til dobbelsprøyteholderen ved å skyve opp utløserspaken som sitter på
		 baksiden av dispenseren. Mens stempelutløseren skyves opp, kan stempelet gli fritt frem og tilbake. Trekk stempelet helt tilbake.
2. Ta ut stempelet fra baksiden på dobbeltsprøyteholder som skal settes inn i dispenseren. Dette gjøres ved å trekke stempelet
		 fast tilbake. Oppbevar dette manuelle stempelet for dispensering av materiale uten dispenseren.
3. Dobbelsprøyteholderen passer kun inn i dispenseren på én måte. Sett fra siden orienteres holderen til den er innrettet med
		 sporet på forsiden av dispenseren. Skyv patronen inn i dispenseren til du hører et klikk. Klikket sikrer at patronen er helt på plass
		 og låst.
Ta av hetten på dobbelsprøytepatronen og sett på blandespissen:
1. Ta av hetten på holderen ved å vri den 90 grader mot klokken og trekk den av.
2. Før du setter blandespissen på dobbelsprøyteholderen, klem håndtaket på dispenseren til en liten mengde materiale kommer ut
		 fra begge løpene på dobbelsprøyteholderen og spre det på en blandepute. Dette for å sikre en homogen blanding av materialet.
3. Velg en blandespiss.
4. Rett inn den lille v-formede tappen mederst på blandespissen med det v-formede hakket på dobbelsprøyten. Skyv blandespissen
		 på dobbelsprøyten og vri løpet 90 grader med klokken.
5. Tilsett ønsket mengde av materialet med et forsiktig og jevnt trykk. For å unngå polymerisering eller tilstopping, skal
		 dobbeltsprøytens blandespiss settes på plass før neste påføring.
Fjerne og sterilisere/desinfisere dispenseren:
1. Fjern dobbelsprøyten fra dispenseren ved å skyve stempelutløserspaken opp og trekk stempelet helt tilbake. Skyv
		 dobbelsprøyten ut av dispenseren. Den skal gli fritt, hvis ikke, løftes utløserspaken igjen, trekk tilbake stempelet og sørg for at
		 det er helt tilbaketrukket.
2. Desinfeksjonsmetode: Rengjør dispenseren med en etanolløsning eller et impregnert dentaltørkle.
3. Steriliseringsmetode: Dispenseren kan steriliseres i en autoklav ved en temperatur som ikke overskrider 132 °C for å hindre
		 forvrengning av dispensermaterialet (syntetisk harpiks). For informasjon, ta kontakt med autoklavens produsent. Ikke bruk
		 dispenseren før den er helt avkjølt.
GARANTI: BISCO, Inc. vil erstatte produkter som er bevist å være mangelfulle. BISCO, Inc. aksepterer ikke ansvar for eventuelle
skader eller tap, enten de er direkte eller indirekte og som kan oppstå som følge av å bruke eller ikke kunne bruke produktet slik det er
beskrevet. Før produktet tas i bruk, er det brukerens ansvar å vurdere om produktet egner seg for tiltenkt bruk. Brukeren påtar seg all
risiko og ansvar forbundet med dette.
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