Коффердам анатомічної форми

Інструкція з використання
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Опис
OptraDam® Plus - це коффердам анатомічної форми, призначений для забезпечення
абсолютної сухості й ізоляції робочого поля. Під час стоматологічного лікування він
утримує губи й щоки. Підвищує огляд робочого поля, поліпшує доступність і полегшує
відсмоктування рідини. Завдяки високій гнучкості й еластичності у всіх напрямках, він
забезпечує комфорт для пацієнта і є додатковою підтримкою, коли рот треба тримати
відкритим. OptraDam Plus складається з латексу й покритий кукурудзяним крохмалем.
OptraDam Plus випускається в розмірах Regular (стандартний) і Small (малий).

Показання
Використовується під час стоматологічного лікування, коли потрібна абсолютна сухість і
ізоляція робочого поля (наприклад, при адгезивній фіксації, пломбуванні зубів, а також
при лікуванні кореневих каналів),

Протипоказання
OptraDam Plus не можна використовувати, якщо пацієнт має алергію на латекс.

Використання
Інтраоральне кільце меншого розміру розташовується в порожнині рота пацієнта в області
перехідної складки, при цьому зовнішнє кільце повинне розташовуватися поза
порожниною рота. Натягнутий між кільцями еластичний матеріал утримує губи пацієнта
завдяки пружності кілець (див. фото 1).

Фото 1. Надягнутий OptraDam Plus

1.

Виберіть коффердам OptraDam Plus відповідного розміру. Розмір (R - стандартний
(regular) або S - маленький (small)) вказаний на впакуванні й на звороті
коффердама.
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2.

Зробіть отвори на коффердамі відповідно до того, які зуби передбачається
лікувати. Регулярно перевіряйте якість пробійника коффердама.
Тупі пробійники перфорують латексний матеріал неповністю, що може приводити
до надриву латексного матеріалу й, відповідно, до недостатньої ізоляції зуба.

3.

Накладати коффердам можна як у положенні пацієнта лежачи «12 годин», так і в
позиції сидячи «8 годин» (або «4 години» для лівш).

4.

Інтраоральне кільце повинне захоплюватися через зовнішнє. Лікар утримує
інтраоральне кільце за верхній і нижній краї між великим і середнім пальцями,
злегка стискаючи його при цьому (див. фото 2).
Утримуючи інтраоральне кільце, переконайтеся в тому, що воно неповністю
вийшло з латексного мішечка.

Фото 2: Правильне утримання інтраорального кільця між великим і середнім
пальцями. Кільце при цьому злегка стиснуто.

5.

Злегка стиснуте інтраоральне кільце вводиться за щоку з однієї сторони таким
чином, щоб еластична частина захопила кут рота, а зовнішнє кільце
розташовується при цьому поза порожниною рота (див. фото 2).

6.

Потім інтраоральне кільце, злегка згинаючи його, розташовують аналогічним чином
із протилежної сторони рота (див. фото 2).

Фото 3: Після того, як інтраоральне кільце було розташовано за обома
кутами рота, його необхідно завести за верхню й нижню губи.
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7.

Потім інтраоральне кільце слід засунути за верхню й нижню губу, у результаті чого
коффердам OptraDam Plus займе своє остаточне усталене положення (див.
фото 3). Розслаблений рот пацієнта полегшує входження інтраорального кільця.
Якщо в окремих випадках інтраоральне кільце при повністю закритому роті
намагається вислизнути з перехідної складки, як правило, достатньо просто
глибше розташувати інтраоральне кільце. У всякому разі завжди необхідно
перевіряти, чи правильний розмір був обраний.

8.

Просуньте коффердам за допомогою зубної нитки через апроксимальні контакти в
міжзубний простір до ясен.

9.

Таким чином, надійно встановлений коффердам OptraDam Plus поліпшує огляд і
доступ до робочого полю. При необхідності слиновідсмоктувач установлюється під
інтраоральну рамку в куті рота. За допомогою бічних рухів нижньої щелепи й
відкривання рота різного ступеня, можна створити додатковий простір в області
проведення лікування. При великій відстані між зубами й, відповідно, недостатній
фіксації - латекс можна додатково закріпити за допомогою лігатури із зубної нитки,
Wedjets®* або кламерів для коффердама.
* Wedjets® - зареєстрована торгова марка Coltène/Whaledent

10.

Перед зняттям коффердама обережно звільніть латексну частину з міжзубного
простору. За допомогою паперової серветки візьміть зовнішнє кільце за нижню
частину й злегка потягніть наверх, так, щоб інтраоральне кільце вийшло з нижньої
перехідної складки. Після цього інтраоральне кільце легко вивільняється з верхньої
перехідної складки, а використаний коффердам гігієнічно утилізується, загорненим
у серветку.

Примітки
-

-

-

Коффердам OptraDam Plus призначений тільки для одноразового
використання.
При обмеженому носовому диханні й для установки слиновідсмоктувача, можна
зробити ножицями отвір у латексній мембрані в проекції піднебіння.
Коффердам OptraDam Plus містить латекс із натурального каучуку, в
окремих випадках він може викликати алергічні реакції.

-

Виконання рентгенівських знімків з OptraDam Plus принципово можливо, якщо
достатньо латексного матеріалу з оральної сторони - при необхідності потягніть
латексну мембрану в оральний бік.

-

Якщо потрібна додаткова анестезія, OptraDam Plus можна легко зняти.
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Умови зберігання:
-

температура зберігання: 2-28°С

-

захищати від прямого потрапляння сонячних променів.

Зберігати в місці, недосяжному для дітей!
Для використання тільки в стоматології!
Дата складання інструкції: 03/2009; Перегляд 0
Виробник
"Івоклар Вівадент АГ", FL-9494 Шаан/Ліхтенштейн
Продукт був розроблений для застосування тільки в стоматології й повинен використовуватися
відповідно до інструкції. Виробник не несе відповідальності за результати, отриманий при іншому
використанні або при невідповідному використанні. Крім того, користувач зобов'язаний перевірити
матеріал на відповідність для застосування для будь-яких цілей, не зазначених в інструкції, під
власну відповідальність.
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