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DUAL-SYRINGE DISPENSER
YLEISTÄ

BISCO DUAL-SYRINGE DISPENSER on suunniteltu käytettäväksi kaikkien BISCOn kaksoisruiskutuotteiden kanssa. DUALSYRINGE DISPENSER avulla käyttäjä voi annostella suuremman viskositeetin omaavia materiaaleja automaattisesti
sekoittavan kärjen kautta helposti ja tarkasti.
Varotoimet:
• Polymerisaation tai tukkeutumisen estämiseksi kaksoisruiskun sekoituskärki tulisi jättää paikoilleen seuraavaan käyttöön asti.
Yleisesti saatavilla olevien suojapussien käyttäminen on suositeltavaa, ettei ruisku kontaminoidu hoidon aikana. Jos ainetta
käytetään suun sisällä, pyyhi sekoituskärki desinfiointiaineella ennen säilytystä.
• Jos ainetta käytetään suun sisällä, puhdista DUAL-SYRINGE DISPENSER ohjeiden mukaan ennen säilytystä.

KÄYTTÖOHJEET

Kaksoisruiskun asettaminen kaksoisruisku-annostelijaan:
1. Aseta annostelijan mäntä ottamaan vastaan kaksoisruiskun patruuna työntämällä ANNOSTELIJAN takana sijaitseva
vapautusvipu ylös. Kun männän vapautinta työnnetään ylös, mäntä voi liukua edestakaisin vapaasti. Vedä mäntä kokonaan
taakse.
2. Irrota mäntä annostelijaan asetettavan kaksoisruiskupatruunan takaosasta. Tee tämä vetämällä mäntää taaksepäin napakasti.
Säilytä tämä manuaalinen mäntä ilman annostelijaa tapahtuvaa materiaalien levitystä varten.
3. Kaksoisruiskun patruuna sopii annostelijaan vain yhdellä tavalla. Suuntaa patruuna sivulta katsottuna vastaamaan uraa
annostelijan etupuolella. Liu’uta patruunaa annostelijaan, kunnes kuulet naksahduksen. Naksahdus varmistaa, että patruuna on
täysin asettunut ja lukkiutunut paikoilleen.
Kaksoisruiskun patruunan korkin poistaminen ja sekoituskärjen kiinnittäminen:
1. Poista patruunan korkki kääntämällä sitä 90 astetta vastapäivään ja vetämällä se pois.
2. Ennen kuin asetat sekoituskärjen kaksoisruiskun patruunaan, paina kevyesti ja tasaisesti kaksoisruiskuannostelijan kahvaa,
kunnes pieni määrä materiaalia virtaa molemmista kaksoisruiskun säiliöistä ulos. Pyyhi se sekoitusalustaan. Tämä varmistaa
materiaalin sekoittumisen tasaisesti.
3. Valitse sekoituskärki.
4. Kohdista pieni v:n mallinen kieleke sekoituskärjen pohjassa olevaan v-muotoiseen loveen. Työnnä sekoituskärki kaksoisruiskuun
ja käännä säiliötä 90 astetta myötäpäivään.
5. Annostele haluttu määrä materiaalia kevyesti ja tasaisesti painaen. Polymerisaation tai tukkeutumisen estämiseksi
kaksoisruiskun sekoituskärki tulisi jättää paikoilleen seuraavaan käyttöön asti.
Irrotus sekä sterilointi/desinfiointi:
1. Poista kaksoisruisku annostelijasta työntämällä männän vapautusvipu ylös ja vetämällä mäntä kokonaan taakse. Liu’uta
kaksoisruisku ulos annostelijasta. Sen pitäisi liukua vapaasti. Muuten nosta vapautusvipua uudelleen, vedä mäntää taakse ja
varmista, että se on kokonaan takana.
2. Desinfiointitapa: Puhdista annostelija etanoliliuoksella tai kostealla puhdistusliinalla.
3. Sterilisointitapa: Annostelija voidaan steriloida autoklaavissa lämpötilassa, joka ei saa olla yli 132 C annostelijan materiaalin
(synteettinen resiini) mahdollisen epämuodostumisen välttämiseksi. Lisätietojen saamiseksi ota yhteyttä autoklaavin
valmistajaan. Älä käytä annostelijaa ennen kuin se on täysin jäähtynyt.
TAKUU: BISCO, Inc. myöntää vastuunsa korvata vialliseksi osoittautuvat tuotteet. BISCO, Inc. ei vastaa mistään suorista tai
seurauksellisista vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat kyseisten tuotteiden kuvauksenvastaisesta käytöstä tai
kykenemättömyydestä käyttää niitä kuvatulla tavalla. Käyttäjän vastuulla on ennen käyttöä määrittää tuotteiden sopivuus
aiottuun tarkoitukseen. Käyttäjä ottaa itselleen kaikki asiaan liittyvät riskit ja vastuut.
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