Ulotka informacyjna
Igły stomatologiczne z gwintem zgodne z europejskim
standardem do strzykawek typu karpula, sterylizowane
promieniami gamma, pokryte silikonem, jednorazowego użytku.
Punkt zgrzania, łączący nasadkę oraz zabezpieczenie
gwarantuje, że igły pozostają sterylne.
Wskazania
Igły tylko do użytku przez lekarza dentystę do znieczulenia miejscowego w stomatologii.
Sposób stosowania
Pozycjonowanie igły na strzykawce:
1. Zerwać pasek zabezpieczający.
2. Przekręcić i pociągnąć, aby zdjąć nasadkę.
3. Umieścić igłę na strzykawce, uważając, aby nie usunąć
zabezpieczenia.
4. Usunąć zabezpieczenie dokładnie w momencie
bezpośrednio poprzedzającym podanie znieczulenia.
Po użyciu:
1. Bardzo ostrożnie zdjąć igłę ze zstrzykawki, aby nikogo przypadkowo nie ukłuć.
2. Nie zostawiać igły niezabezpieczonej. Natychmiast
po wykonaniu zabiegu usunąć igłę do specjalnego
pojemnika.
Uwaga
Nie używać, jeżeli pasek zabezpieczający jest zerwany.
Igły po użyciu są wysokim źródłem zakażenia; należy
być szczególnie ostrożnym, aby nikogo przypadkowo
nie ukłuć. Igły mogą być użyte tylko raz i nie wolno ich
ponownie sterylizować.
Ostrzeżenia
Zatyczka nie może być ponownie nałożona, ponieważ
istnieje ryzyko przypadkowego ukłucia. Raz użytej
zatyczki zabezpieczającej nie wolno ponownie nakładać, a igłę należy usunąć do specjalnego pojemnika.
Przechowywać w temperaturze pokojowej z dala od
bezpośrednich źródeł ciepła i wilgoci. Igły do podawania znieczulenia miejscowego w stomatologii.
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Needles for dental use with hub threading, European standard for tube-ampule syringe, sterilized
by gamma irradia on, silicone treated, disposable.
The welding point which joins the safety cap to the
protector guarantees that the needle remains sterile.
INDICATIONS
These needles must only be used by dental surgeons
for the administra on of local dental anaesthesia.
INSTRUCTIONS FOR USE
Posi oning of the needle on the syringe:
1. break the seal.
2. twist and pull to remove the safety cap.
3. insert the needle into the syringe, being careful
not to remove the protector.
4. remove the protector by twis ng gently, just before the administra on of the anaesthesia.
A er use:
1. take the needle out of the syringe very carefully, in
order to avoid pricking anyone accidentally.
2. do not leave the needle lying around, but dispose
of it immediately in a suitable containter which
conforms to regula ons.
CAUTION
Do not use if the protec on seal is broken. Needles
a er use carry a high risk of contamina on; be extremely careful not to prick anyone accidentally.
These needles must be used once only and cannot
be resterilized.
WARNINGS
The safety cap must never be replaced on the needle
by hand, or there could be the risk of accidentally
pricking someone. Once used, the safety cap must
not be replaced on the needle, but the needle must
be desposed of in a suitable container which conforms to regula ons, without bending, breaking or
touching it in any other way. Conserve at room temperture, away from sources of direct heat and damp
places. The needle is used for the administra on of
dental anaesthe c.
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