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Дезинфекція, очищення та стерилізація

Дентальні імплантати TRI надаються в стерильному стані і призначені лише для 
одноразового використання. Вони не повинні очищатись чи стерилізуватись.

Усі хірургічні інструменти повинні бути очищені, продезінфіковані та 
стерилізовані перед використанням.

Очищення
1. Помістіть розібрані інструменти у ванну для чищення на визначений 

час (переконайтесь, що інструменти повністю закриті). При 
необхідності, обережно почистіть м’якою щіткою. Переконайтесь, що 
інструменти не контактують один з одним. Промийте усі порожнини 
інструменту тричі (Зх) на початку або в кінці періоду очищення, 
використовуючи одноразовий шприц
(мінімальний об’єм 20 мл).

2. Вийміть інструменти з миючої ванни і ретельно промийте їх не менше 
трьох разів водою (Зх).

Дезинфекція 

4. Вийміть інструменти з дезінфекційної ванни і ретельно промийте їх 
не менше п’яти разів (5х) водою.

5. Висушіть інструменти всередині та зовні фільтрованим стисненим 
повітрям.

Стерилізація
6. Стерилізуйте інструменти відповідно до наступних параметрів:

Метод стерилізації
Гравітаційний метод 

щонайменше 5 хв. 
від 132 °С (270 °F) 
до
134 °С (273 °F) 

Примітки

максимальна температура 
стерилізації 134 °С (273 °F) 
Обов’язково використовуйте 
достатньо часу для сушіння

Фракціонований 
вакуумний метод
щонайменше 20 хв. 
при 121 °С (250 °F) АБО 
щонайменше 3 хв. від 
13 2 °С (270 ° F) до
134 °С (273 °F) 

Автоматизоване очищення та дезінфекція
Нова версія хірургічного набору TRI (версія без силіконових втулок) була 
затверджена для автоматичного очищення відповідно до наступного 
протоколу:

Вийміть динамометричний ключ,адаптер та обмежувачі свердл, їх 
необхідно очищати та дезінфікувати вручну. 
Занурте лоток у ванну з деіонізованою водою на 1 хвилину.

Промийте лоток під проточною водою протягом 1 хвилини.

Переконайтесь, що відсутні видимі забруднення. 

Автоматичне очищення засобом Neodisher Mediclean або подібним.
Термічна дезінфекція не менше 5 хвилин при 90 ° С. 
Застосування дезінфікуючої машини МіеІе G 7836CD або подібної. 
Пристрої та процеси згідно з DIN EN 150 15883.

3.   Помістіть розібраний очищений інструмент у дезінфекційну ванну 
на вказаний час. Переконайтеся, що інструменти достатньо покриті 
дезінфікуючим розчином, і щоб інфструменти не контактували один 
з одним. Промийте усі порожнини інструменту три рази (Зх) на 
початку або в кінці періоду дезінфекції, використовуючи 
одноразовий шприц (мінімальний об'єм 20 мл). 




