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WSTĘP

I. WPROWADZENIE
Infini-Ti® sinus grafting kit to zestaw innowacyjnych narzędzi do augmentacji dna zatoki szczękowej przeznaczonych zarówno do
wewnętrznego (przezwyrostkowego) jak i zewnętrznego (bocznego) dojścia operacyjnego.
Infini-Ti® sinus grafting kit wykorzystuje rozwiązania konstrukcyjne mogące być przedmiotem ochrony patentowej.
W porównaniu do większości obecnie stosowanych narzędzi, zabiegi z użyciem infini-Ti® sinus grafting kit są zdecydowanie bardziej
komfortowe, zarówno dla pacjenta jak i dla lekarza.
W technice operacyjnej wyeliminowano użycie osteotomów zatokowych, młotka chirurgicznego oraz instrumentów, których efektywność wymaga długiego czasu pracy (wiertła diamentowe i systemy piezochirurgiczne).
Zabiegi chirurgiczne z użyciem zestawu infini-Ti® sinus grafting kit przebiegają sprawnie i szybko oraz zmniejszają do minimum ryzyko uszkodzenia wyściółki zatoki szczękowej.
Zestaw bazuje na unikalnym systemie adapterów i ograniczników (stoperów) opracowanym przez dr n.med. Jarosława Pospiech.
Elementem skrawającym kość są standardowe okrągłe wiertła chirurgicznewykonane z węglika spiekanego.
Rekomendowane są produkty firmy Hager & Meisinger GmbH o następujących numerach katalogowych:
• HM 141F 206 031
• HM 141F 206 040
• HM 141F 205 050
oraz wiertła firmy Jota AG o następujących numerach katalogowych:
• C 141F 206 031
• C 141F 206 040
• C 141F 205 050
Wysoka jakość wierteł, ich szeroka dostępność oraz niskie koszty związane z ich wymianą sprawiają, że zdolność cięcia kości pozostaje zawsze na najwyższym poziomie.
System jest kompatybilny z większością kątnic implantologicznych dostępnych na rynku.
W zależności od preferencji, doświadczenia operatora i warunków klinicznych można w szerokim zakresie regulować prędkość obrotową elementów rotacyjnych.
System ograniczników zapobiega przypadkowemu wniknięciu wiertła do zatoki szczękowej.
Użycie wielokrawędziowych wierteł różyczkowych redukuje do minimum nieprzyjemne wibracje podczas zabiegu. Gromadząca się
pomiędzy nacięciami wiertła skrawana kość sprawia, że po przejściu wiertła do przestrzeni podśluzówkowej zatoki szczękowej przybiera ono kształt sferyczny i nie kaleczy tkanek miękkich.
Siły działające na wyściółkę zatoki szczękowej rozkładają się równomiernie we wszystkich kierunkach.
W przypadku liftingu zatoki szczękowej metodą wewnętrzną (przezwyrostkową) możliwe jest równoczesne założenie wszczepów,
zarówno cylindrycznych jak i stożkowych, pod warunkiem uzyskania dobrej stabilizacji mechanicznej.
Standardowe wiertła różyczkowe należy zmienić po stwierdzeniu zmniejszonej efektywności cięcia.
Zużycie wiertła zależy od ilości wykonanych nawierceń, rodzaju kości i ilości cyklów sterylizacyjnych.
Zaleca się zmianę wiertła nie rzadziej niż co 25-30 zabiegów.
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INSTRUMENTARIUM

II. INSTRUMENTARIUM
Instrumentarium do podnoszenia dna zatoki szczękowej 40.8300.000
Lp.
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Nazwa

Szt.

Nr katalogowy

1

Adapter A3

1

40.8302.000

2

Ogranicznik 3/5

1

40.8303.005

3

Ogranicznik 3/6

1

40.8303.006

4

Ogranicznik 3/7

1

40.8303.007

5

Ogranicznik 3/8

1

40.8303.008

6

Ogranicznik 3/9

1

40.8303.009

7

Ogranicznik 3/10

1

40.8303.010

8

Adapter A4

1

40.8304.000

9

Ogranicznik 4/5

1

40.8305.005

10

Ogranicznik 4/6

1

40.8305.006

11

Ogranicznik 4/7

1

40.8305.007

12

Ogranicznik 4/8

1

40.8305.008

13

Ogranicznik 4/9

1

40.8305.009

14

Ogranicznik 4/10

1

40.8305.010

15

Śruba blokująca S 1,25

5

40.8307.000

16

Klucz ręczny S 1,25/5

1

40.8308.000

17

Wiertło P 2,3

1

40.8309.023

18

Wiertło T3

1

40.8310.031

19

Wiertło T4

1

40.8310.040

20

Adapter A5

1

40.8311.000

21

Klucz dynamometryczny

1

40.6110.000

22

Wiertło różyczkowe R3

2

23

Wiertło różyczkowe R4

2

24

Wiertło różyczkowe R5

2

25

Statyw na instrumentarium do podnoszenia dna zatoki
szczękowej

1

40.8301.000

ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, POLSKA, tel. + 48 85 713 13 20, fax + 48 85 713 13 19, chm@chm.eu, www.chm.eu

INSTRUMENTARIUM
Instrumentarium do podnoszenia dna zatoki szczękowej 40.8300.000
Lp.

Nazwa

26

Kontener 200x145x60mm

Szt.

Nr katalogowy

1

12.0756.000

III. REKOMENDOWANE INSTRUMENTARIUM DODATKOWE
• kalibrowana sonda implantologiczna
• zestaw osteotomów typu „spreader”
• upychacze i łopatki do biomateriałów
• mikroelewatory
• kleszcze kostne Luer
• zestaw kiret zatokowych
Optymalną wersją mikro elewatorów, kiret zatokowych i narzędzi do aplikacji biomateriałów jest zestaw narzędzi ręcznych infini-Ti®
sinus instrumentarium.

ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, POLSKA, tel. + 48 85 713 13 20, fax + 48 85 713 13 19, chm@chm.eu, www.chm.eu
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TECHNIKA OPERACYJNA

IV. POSTĘPOWANIE DLA WEWNĘTRZNEGO LIFTINGU ZATOKI SZCZĘKOWEJ
Przed wykonaniem zabiegu augmentacyjnego należy przeprowadzić wywiad i badanie pacjenta zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej.
Badania dodatkowe powinny obejmować m.in. badanie tomograficzne CBCT lub kalibrowane zdjęcie pantomograficzne. W przypadku stwierdzenia przewlekłych objawów patologicznych dotyczących nosa i zatok przynosowych, należy przeprowadzić konsultację laryngologiczną.
Na podstawie obrazowania CBCT lub kalibrowanego zdjęcia pantomograficznego należy określić wysokość kości rezydualnej, czyli
wysokość kości wyrostka zębodołowego w miejscu przewidywanego zabiegu. Szerokość wyrostka zębodołowego powinna być 3-4 mm
większa od średnicy planowanego implantu. Szerokość wyrostka można zwiększyć podczas zabiegu stosując techniki osteotomowe.
Precyzyjnie określona wysokość kości jest niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia zabiegu.
Wiertło P (pilot drill) służy do zaznaczania pozycji wiercenia i wykonania wstępnej preparacji kości na określoną głębokość (Ryc. 1a, 1b).

Ryc.1a

Ryc.1b

Wiertło P (pilot drill) współpracuje wyłącznie ze stoperami serii line >3<.

Wybór ogranicznika jest uzależniony od wysokości kości rezydualnej określonej w badaniu radiologicznym.

PRZYKŁAD:
Jeśli wysokość kości rezydualnej wynosi 6 mm to wówczas na wiertło zakładamy ogranicznik oznaczony jako S3/6.

Dla wiertła P zaleca się obroty rzędu 600/min wraz z intensywnym chłodzeniem zewnętrznym.
Po wykonaniu otworu należy sprawdzić dno ubytku kalibrowaną sondą, np. z zestawu do implantacji. Dno powinno być twarde.
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Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.

TECHNIKA OPERACYJNA

W dalszym etapie wykonany otwór kostny należy powiększyć wiertłami typu „twist drill”.
Gdy średnica planowanego implantu jest zbliżona do 4 mm używamy wiertła T3.
Gdy planowany implant będzie miał średnicę zbliżoną do 5 mm wykorzystujemy wiertło T3, a następnie wiertło T4.
Prędkość obrotowa dla T3 i T4 to ok. 600/min wraz intensywnym chłodzeniem zewnętrznym (Ryc. 2a, 2b, 2c, 2d).

Ryc.2a

Ryc.2b

Ryc.2c

Ryc.2d

Wiercenie należy przeprowadzić z minimalnym naciskiem, aż do wyczucia oporu.
W przypadku niskiej jakości kości lub zwężonego wyrostka zębodołowego łoże kostne można powiększyć stosując zamiast wierteł
T3 i T4 odpowiednie osteotomy. Efektem takiego działania jest zagęszczenie struktury kostnej, a także powiększenie poprzecznych
wymiarów wyrostka zębodołowego.
Osteotomy wprowadza się z wyczuciem, bez użycia młotka chirurgicznego, aż do momentu wystąpienia oporu.

Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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W zależności od średnicy planowanego implantu wybieramy odpowiedni adapter:
• A3 (implanty o średnicy zbliżonej do 4mm),
• A4 (implanty o średnicy zbliżonej do 5mm),
i instalujemy w nim dedykowane standardowe wiertło R3 lub R4.

Ryc.3

Część skrawająca wiertła R3 lub R4 powinna dolegać do górnej części adaptera A3 lub A4 (Ryc. 3).

Wykorzystując imbusowy (heksagonalny) koniec klucza ręcznego (hand wrench) dokręcamy 2 śruby blokujące znajdujące się w kołnierzu adaptera A3 lub A4.
Następnie na klucz ręczny zakładamy nastawny klucz dynamometdyczny i wybierając moment siły 15 Ncm
dokręcamy śruby blokujące (Ryc. 4).
Ryc.4

Wybieramy właściwy ogranicznik (stoper) odpowiadający wysokości
wyrostka zębodołowego odczytanej na podstawie badania radiologicznego i nakręcamy go na adapter z zamocowanym wiertłem.
Adapter A3 współpracuje z stoperami serii line >3<.
Adapter A4 współpracuje z stoperami serii line >4<. (Ryc. 5)

Druga cyfra w numerze ogranicznika zawsze odpowiada wysokości kości rezydualnej wyrażonej w milimetrach.

Płaska część klucza ręcznego służy do odkręcania ograniczników/stoperów w przypadku ich zablokowania na adapterze.
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Ryc.5

Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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Zestaw infini-Ti® sinus grafting kit został wyposażony w dodatkowe elementy opisane jako „blocking screws” na wypadek zagubienia śruby blokującej.
Wkręcanie śruby blokującej do adapterów A3, A4, A5/2.8 i A5/4
odbywa się poprzez otwór po przeciwnej stronie do otworu śruby
blokującej z użyciem części imbusowej klucza ręcznego.
Właściwe instalowanie nowej śruby blokującej i użycie klucza
pokazuje Ryc.6.

Ryc.6

W czasie demontażu wiertła R3 lub R4 należy zawsze odkręcać śruby blokujące, aż do wyczucia delikatnego oporu. Postępowanie takie ogranicza możliwość samoistnego
wykręcenia się śruby blokującej.

Rekomendowana szybkość pracy powstałego kompleksu wiercącego to 60-600 obrotów/min.
Obroty powyżej 60/min wymagają obfitego zewnętrznego
chłodzenia oraz zastosowania „pompujących” ruchów wiertła.

Wiercenie kontynuujemy do chwili oparcia się stopera o kość wyrostka zębodołowego (Ryc. 7a, 7b).

Ryc.7a

Ryc.7b

Po wykonaniu otworu sprawdzamy, czy w dnie ubytku wyczuwalna jest błona śluzowa zatoki stosując kalibrowaną, tępo zakończoną sondę.
Sonda nie powinna penetrować przestrzeni podśluzówkowej głębiej niż 1 mm powyżej dna zatoki szczękowej.

Jeśli nadal wyczuwamy kość należy wybrać ogranicznik o 1 mm dłuższy i czynność powtórzyć.
Integralność błony śluzowej sprawdzamy dodatkowo zamykając palcami nos pacjenta i jednocześnie polecając mu wydmuchiwanie
powietrza przez nos przy otwartych ustach („próba dmuchania”/test Valsalvy).

Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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W następnym etapie odwarstwiamy błonę śluzową zatoki od brzegów kostnych stosując mikro elewatory (rekomendowany „mushroom elevator”, końcówka pracująca w kształcie grzybka, Ryc. 8).

Ryc.8

Wykorzystując ogólnodostępne narzędzia do aplikacji biomateriałów (upychacze, strzykawki, osteotomy) umieszczamy materiał
w otworze kostnym i lekko kondensujemy stwarzając miejsce dla
następnej porcji. Zwykle używamy narzędzi, których średnica jest
mniejsza od wypreparowanego łoża kostnego.
Biomateriał należy wprowadzać bardzo powoli (Ryc. 9).
Narzędzia kondensujące powinny zagłębiać się w wypreparowanym otworze maksymalnie do wysokości kości
rezydualnej.

Ryc.9

Po zdeponowaniu odpowiedniej ilości biomateriału (zwykle 0,1 cm3
powoduje uniesienie błony śluzowej o 1 mm) przemieszczamy
delikatnie biomateriał w kierunku apikalnym i w kierunkach bocznych, aby stworzyć przestrzeń do założenia implantu. Ponownie
wskazane jest przeprowadzenie „próby dmuchania” / testu Valsalvy przy otwartych ustach.

Zabieg kończymy założeniem implantu (Ryc.10a) i zszyciem tkanek (Ryc. 10b).
Należy wybrać implant o parametrach, które zapewnią dobrą stabilizację mechaniczną.

Ryc.10a

Ryc.10b

Po zabiegu należy wykonać badanie radiologiczne.
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Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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V. POSTĘPOWANIE DLA ZEWNĘTRZNEGO LIFTINGU ZATOKI SZCZĘKOWEJ
Przed wykonaniem zabiegu augmentacyjnego należy przeprowadzić wywiad i badanie pacjenta zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej.
Badania dodatkowe powinny obejmować m.in. badanie tomograficzne CBCT lub kalibrowane zdjęcie pantomograficzne. W przypadku stwierdzenia chronicznych objawów patologicznych dotyczących nosa i zatok przynosowych, należy przeprowadzić konsultację laryngologiczną.
Narzędzia do augmentacji dna zatoki szczękowej z dostępu bocznego oparte są także na zasadzie blokowania adapterów na standardowych okrągłych wiertłach chirurgicznych z węglika spiekanego. Wiertło o średnicy 5 mm z standardową długością trzonka, zapewnia doskonałą zdolność cięcia kości oraz łatwy dostęp do bocznej ściany zatoki.
Głębokość penetracji tkanek jest ograniczona do:
• 2,8 mm (adapter A5/2.8),
• 4 mm (adapter A5/4).
Adaptery posiadają zintegrowane stopery (Ryc. 12a, 12b).

Ryc.12a

Ryc.12b

Kątnicę z wiertłem należy ustawić prostopadle lub pod niewielkim kątem do bocznej ściany zatoki szczękowej i wywierać
umiarkowany nacisk.

Po wykonaniu okrągłego okna kostnego dopuszczalne jest jego poszerzenie w kierunku mezjalno-dystalnym poprzez wykonanie
kątnicą delikatnych ruchów poziomych.
Zalecane parametry pracy kompleksu wiercącego to ok. 1500 obrotów/min i intensywne chłodzenie zewnętrzne.
Ogranicznik A5/2.8 stosujemy zarówno w przypadku standardowej jak i cienkiej kości ściany bocznej zatoki szczękowej posiadającej
sinoniebieskie zabarwienie.
Wiercenie w bocznej ścianie zatoki szczękowej zawsze rozpoczynamy od adaptera A5/2.8.

W sytuacji braku kontaktu z błoną śluzową należy użyć adaptera A5/4.
W rzadkich przypadkach bardzo grubej ściany bocznej należy za pomocą wiertła różyczkowego bez ogranicznika lub skrobaka kostnego usunąć kość wokół niekompletnego okna kostnego i ponownie zastosować wiertło z odpowiednim ogranicznikiem.
Po dojściu do błony śluzowej odpreparowujemy ją od brzegów okna kostnego i powierzchni kości stosując odpowiednie kirety zatokowe.
W większych augmentacjach, a także przy obecności przegród kostnych w zatoce szczękowej wskazane jest wykonanie dwóch lub
więcej otworów, które można połączyć usuwając powstałe „mostki” kostne, np. kleszczami Luera.
W ten sposób można także powiększyć pojedyncze okno kostne i dostosować jego kształt do potrzeb klinicznych.
Przed wypełnieniem przestrzeni biomateriałem wskazane jest założenie błon fibrynowych lub płaskiej gąbki kolagenowej na błonę
śluzową zatoki.
Zabieg kończymy, w zależności od preferencji operatora, pokrywając okno kostne okostną, błoną fibrynową lub błoną kolagenową
i zszywając brzegi rany bez napięcia. Równoczesne założenie implantów możliwe jest pod warunkiem uzyskania dobrej stabilizacji pierwotnej.
Sekwencję postępowania dla bocznej augmentacji zatoki szczękowej z wykorzystaniem infini-Ti® sinus grafting kit pokazują Ryc.11-18.

Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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Ryc.11

Ryc.12a

Ryc.12b

Ryc.13

Ryc.14

Ryc.15

Ryc.16

Ryc.17

Ryc.18
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Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.

NARZĘDZIA CHIRURGICZNE I ORTOPEDYCZNE WIELOKROTNEGO UŻYTKU

VI. CZYSZCZENIE, DEZYNFEKCJA, STERYLIZACJA
1. Wyrób jest dostarczany jako niesterylny. Przed użyciem, wyrób musi być poddany procesom mycia, dezynfekcji i sterylizacji. Zaleca się używanie
zautomatyzowanych procedur mycia i dezynfekcji (w myjni dezynfektorze).
2. Przygotowanie do mycia
Każdorazowo przed myciem usunąć ewentualne zabrudzenia powierzchni używając ściereczek jednorazowych, ręczników papierowych lub szczotek
wykonanych z tworzyw sztucznych (zalecane są szczotki nylonowe).
3. Proces mycia i dezynfekcji
-- Wybrane z dostępnych na rynku środki myjące i dezynfekujące powinny być odpowiednie i zatwierdzone do użycia z wyrobami medycznymi.
-- Należy postępować zgodnie z instrukcjami i zastrzeżeniami podanymi przez producentów takich środków.
-- Zaleca się stosowanie wodnych roztworów środków myjąco-dezynfekujących o pH neutralnym.
4. Mycie manualne
-- Nałożyć środek myjący na powierzchnię wyrobu i delikatnie szczotkować. Do oczyszczenia otworów należy użyć odpowiednich do tego szczotek.
-- Jeśli to możliwe, może zostać użyte mycie ultradźwiękowe. Kąpiel do mycia ultradźwiękowego musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Podczas czyszczenia ultradźwiękowego narzędzia nie powinny stykać się ze sobą.
-- Płukać dokładnie pod bieżącą wodą. Zalecane jest płukanie w wodzie demineralizowanej.
-- Wzrokowo skontrolować całą powierzchnię wyrobu, czy nie posiada uszkodzeń i zabrudzeń. Uszkodzone wyroby muszą zostać usunięte.
UWAGA:
-- Aby zapobiec uszkodzeniom wyrobu (wżerom, rdzy), nie używać agresywnych środków czyszczących (NaOH, NaOCl), roztworów soli oraz nieodpowiednich środków myjących.
-- Zaleca się stosowanie wodnych roztworow środkow myjąco-dezynfekujących o pH pomiędzy 7 a 10,8.
-- Nigdy nie należy używać do usuwania zabrudzeń metalowych szczotek, pilników, wełny lub gąbek.
-- Płukać dokładnie i ostrożnie. Woda demineralizowana ułatwia usunięcie śladów po kroplach wody z powierzchni narzędzia.
-- Jeśli nadal obecne są pozostałości tkanek ludzkich, zanieczyszczenia lub pył, należy powtórzyć proces czyszczenia.
UWAGA:
Sprzęt do mycia/dezynfekcji powinien spełniać wymogi określone w normie ISO 15883.
5. Mycie w myjni-dezynfektorze
-- Wyrób należy poddać myciu maszynowemu w myjni-dezynfektorze (w środkach myjąco-dezynfekujących odpowiednich dla mycia wyrobów medycznych).
-- Mycie w myjni-dezynfektorze należy przeprowadzić zgodnie z wewnętrznymi procedurami postępowania oraz zaleceniami producenta danego urządzenia myjąco-dezynfekującego, a także zgodnie z instrukcją stosowania danego środka myjąco-dezynfekującego opracowaną przez jego producenta.
-- Dezynfekcja powinna być przeprowadzona w temp. 90° (w kąpieli z wody demineralizowanej w czasie 10 min.) bez użycia detergentów.
6. Suszenie
Wyrób należy poddać suszeniu, które jest częścią procesu mycia/dezynfekcji.
7. Kontrola
-- Przed sterylizacją, wszystkie wyroby medyczne powinny być poddane kontroli.
-- Zwykle kontrola wzrokowa nieuzbrojonym okiem w dobrych warunkach oświetleniowych jest wystarczająca.
-- Wszystkie części wyrobu powinny być sprawdzone pod kątem widocznych zabrudzeń i/lub korozji.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
• miejsca, w których może zalegać brud, jak złączki, przeguby, trzony narzędzi,
• otwory, kaniule,
• miejsca, w które brud może zostać wtłoczony podczas użytkowania, np. rowki wiórowe w wiertłach w pobliżu krawędzi skrawającej,
• sprawdzić krawędzie tnące pod względem uszkodzeń i ostrości,
• przed przeniesieniem do magazynu, należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie, czy wyroby zostały całkowicie wysuszone.
W przypadkach, gdy jest to możliwe, powinna być przeprowadzona kontrola funkcjonalności:
• sprawdzenie połączeń w narzędziach współpracujących (np. wiertła z uchwytem kątnicy),
• wszystkie narzędzia rotacyjne należy sprawdzić pod względem prostoliniowości (co może być w prosty sposób wykonane poprzez przetoczenie
wyrobu po płaskiej powierzchni).
UWAGA:
-- Producent zestawu, firma ChM sp. z o.o., nie określa maksymalnej liczby cykli użycia dla narzędzi wielokrotnego użytku. Okres przydatności do użycia
jest zależny od wielu czynników, włączając metodę i czas trwania każdego użycia, sposób użycia oraz przechowywania pomiędzy kolejnymi użyciami.
-- Każdorazowo przed ponownym użyciem i sterylizacją należy przeprowadzić kontrolę funkcjonalności wyrobu.
-- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, narzędzie nie może być ponownie użyte.
8. Sterylizacja
-- Każdorazowo przed sterylizacją i użyciem wyrobu, należy poddać go kontroli: wyrób powinien być sprawny, bez toksycznych związków jako pozostałości procesów dezynfekcji i sterylizacji oraz bez uszkodzeń struktury materiału (pęknięcia, odłamania, zgięcia, łuszczenie). Należy pamiętać,
że sterylizacja nie zastępuje czyszczenia!
-- Sterylizację narzędzi należy przeprowadzić przy użyciu urządzeń i w warunkach zgodnych z obowiązującymi normami.
-- Wyrób umyty, zdezynfekowany i wysuszony poddać procesowi sterylizacji zgodnie z obowiązującymi procedurami klienta. Zalecana metoda sterylizacji to sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu:
• temperatura: 134°C,
• minimalny czas ekspozycji: 7 min,
• minimalny czas suszenia: 20 min.
UWAGA:
-- Metoda sterylizacji musi gwarantować skuteczność i być zgodna z wymogami normy EN 556, która oznacza, że teoretyczne prawdopodobieństwo wystąpienia żywego mikroorganizmu na powierzchni jest mniejsze lub równe 1/106 (SAL=10-6, gdzie SAL oznacza Sterility Assurance Level).
-- Dopuszcza się sterylizację wyrobów metodami poddanymi walidacji, stosowanymi przez sterylizatornie.

ChM sp. z o.o.

Lewickie 3b
16-061 Juchnowiec Kościelny
Polska
tel. +48 85 713 13 20
fax +48 85 713 13 19
chm@chm.eu
www.chm.eu

0197

ISO 9001
ISO 13485

