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Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za wybór wysokiej jakości produktu firmy Dentaurum.
Aby uzyskać najlepsze efekty, należy uważnie przeczytać ten dokument i postępować
zgodnie z niniejszą instrukcją.
Pisemna instrukcja nie obejmuje wszystkich sytuacji, które mogą mieć miejsce podczas
stosowania produktu. Z tego powodu stworzyliśmy infolinię, dzięki której mogą Państwo
uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania.
Cały czas pracujemy nad ulepszaniem naszych produktów, dlatego nawet jeżeli używają
Państwo tych samych produktów przez dłuższy czas, zalecamy zapoznanie się z załączoną
najnowszą wersją instrukcji. Informacje można też uzyskać na naszej stronie internetowej
www.dentaurum.com.
1.
Wytwórca
Dentaurum GmbH & Co. KG I Turnstr. 31 I 75228 Ispringen I Niemcy
2.
Informacje ogólne
Łuki twarzowe składają się z łuku wewnętrznego wkładanego do jamy ustnej i łuku
zewnętrznego biegnącego na zewnątrz jamy ustnej. Oba łuki są połączone na środku
spawem laserowym.
3.
Zastosowanie
Łuk twarzowy jest stosowany jako zewnątrzustne zakotwiczenie i/lub korekcja anomalii
zębów i układu kostnego w płaszczyźnie pionowej i strzałkowej.
4.
Środki ostrożności – wskazówki dla ortodonty
U Pani/Pana pacjenta zostanie zastosowany łuk twarzowy i wyciąg w ramach leczenia
ortodontycznego.
Łuk twarzowy i wyciąg należy stosować ściśle według zaleceń ortodonty.
Pacjenta należy poinformować o tym, że niewłaściwe stosowanie lub usunięcie łuku
twarzowego, bez uprzedniego poluzowania elastycznych taśm wyciągu, może spowodować
poważne obrażenia w wyniku odbicia łuku twarzowego. Ze względów bezpieczeństwa i w
celu ochrony pacjentów należy stosować wyłącznie wyciągi wyposażone w moduły
bezpieczeństwa!
Wyciąg oraz łuk twarzowy może wydawać i zakładać wyłącznie ortodonta.
5.
Skład
Skład podano w wykazie materiałów, patrz informacje w katalogu lub na stronie
internetowej www.dentaurum.com.
6.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Nie należy stosować produktu, jeśli istnieje rozpoznana reakcja alergiczna na co najmniej
jeden ze składników materiału.

7.
Informacja o produktach jednorazowego użytku
Produkt jest przeznaczony wyłączne do jednorazowego użytku. Rekondycjonowanie użytego
produktu (recykling) i jego ponowne zastosowanie u pacjenta jest niedozwolone.
8.
Instrukcje dotyczące dezynfekcji
Dezynfekcja przed pierwszym użyciem produktu nie jest konieczna.
9.
Instrukcje dotyczące usuwania
Nie obowiązują żadne specjalne środki ostrożności podczas usuwania łuków twarzowych po
zakończeniu leczenia.
10.
Dostawa
Łuki twarzowe są dostępne w rozmiarach mini, medium i maxi. Szczegółowe informacje
przedstawiono w najnowszym katalogu produktów ortodontycznych.
11.
Normy jakości
Dentaurum gwarantuje najwyższą jakość wytwarzanych produktów. Zalecenia zamieszczone
w niniejszej instrukcji opracowano na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń.
Jednak to użytkownik ponosi odpowiedzialność za konkretne stosowanie produktów
Dentaurum. Producent nie odpowiada za usterki produktu, gdyż nie może skutecznie
kontrolować sposobów ich użytkowania.
12.
Objaśnienie symboli użytych na etykiecie
Sprawdź etykietę. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem www.dentaurum.com
(wyjaśnienie symboli, patrz REF 989-313-00).

Środki ostrożności – wskazówki dla pacjenta / zapobieganie urazom
1. Łuk twarzowy i wyciąg należy stosować ściśle według zaleceń ortodonty. Podczas
zakładania wyciągu i łuku twarzowego należy postępować zgodnie z instrukcjami
ortodonty.
2. Łuk twarzowy można zakładać i zdejmować wyłącznie po uprzednim poluzowaniu
elastycznych taśm lub łańcuszków z tworzywa sztucznego.
3. Nie można pociągać za wyciąg ani łuk twarzowy. Istnieje ryzyko poważnego urazu.
4. Łuk twarzowy należy wysuwać z jamy ustnej zawsze w płaszczyźnie poziomej, nigdy
pionowo.
5. Łuku twarzowego ani wyciągu nie można nosić podczas aktywności fizycznej.
6. Pytania dotyczące właściwego stosowania łuku twarzowego lub wyciągu należy kierować
do ortodonty.
7. W przypadku niewłaściwego stosowania produktu końcówki łuku twarzowego mogą
spowodować poważne urazy.

