
 SEPTOJECT EVOLUTION süstlanõelad 
     Steriilsed ühekordsed hambaravinõelad patenteeritud skalpell- nõelaotsaga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näidustused 
Kohaliku tuimestuse rutiinne manustamine hambaravis infiltratsiooni või intraligamentaarse 
süsti kaudu.  

• Steriilsed ühekordsed silikooniga kaetud hambaravinõelad, millel on ainulaadne 
patenteeritud skalpelldisain: nõelaotsal on 25° lõikenurgaga asümmeetriline kaldserv. 

 
Pakend 
100 kahe otsaga mitte-steriliseeritavat ühekordset nõela.  
Nõelte suurused:  

• 0,3x 9mm (X-short) 
• 0,3x16mm  
• 0,3x 25mm 
• 0,4x 9mm (X-short) 
• 0,4x16mm 
• 0,4x25mm 

 
Omadused ja eelised 

• Skalpelldisainiga nõelaots lõikab, mitte ei rebi kude, tänu millele tuleb nõela 
sisestamiseks rakendada 29% vähem jõudu.  

• See häirib vähem kude, mistõttu väheneb patsiendi ebamugavustunne. 
• Rohkem keskele suunatud nõelaots vähendab nõela kõrvalekallet (nõela 

deformatsiooni) 32% ja võimaldab hambaarstil süstimist täpsemalt juhtida ja 
kontrollida. Nõela painutamine ja nüristamine on limiteeritud. 

• Kõrgekvaliteediline roostevabast terasest nõel vähendab purunemisohtu. 
• Optimaalseks kasutamiseks on nõelakulbile märgitud 2 nõelaotsa märki:  

a) must nooleke- nõelaava tähis nõelaava lihtsamaks märkamiseks. 
b) punane kastike-  suunatähis, et jälgida nõela sisestamise ajal. 

 
Kasutusjuhend 

• Avage steriilne (tagumine) kork vahetult enne kasutamist, pöörates kahte ühilduvat 
korki vastassuunaliselt. 

• Keerake eelkeermestatud nõel süstla eelkeermestatud kolvi külge. 



• Eemaldage nõela plastkork vahetult enne süstimist. Seda saab kasutada uuesti nõela 
eemaldamiseks süstla küljest, et vältida torke riski. 

• Visake kasutatud nõel torkekindlasse konteinerisse kõigi kehtivate meditsiinijäätmete 
regulatsioonide järgi. 

 
Olulised märkused 
HOIATUSED 
• Ärge mitte kunagi pange nõelale korki tagasi käsitsi. Kasutage ainult hambaravis 

aktsepteeritud korgi tagasipaneku protseduure. Korgi tagasipanek käsitsi või kõverdunud 
või purunenud nõelale võib põhjustada tahtmatuid nõelatorkeid. 

• Ärge painutage, lõhkuge ega muul viisil pingestage nõelu, sest see võib teile ja/või 
patsiendile põhjustada raskeid vigastusi. 

• Ärge keerake nõela süstimise ajal süstlakulbi külge, sest nõelad võivad murduda ja 
patsiendi kudedesse jääda, olles potentsiaalselt raske püsiva vigastuse põhjuseks. Ärge 
kasutage lühikesi nõelu (< 30 mm), kui pehme koe eeldatav paksus on lähedane nõela 
pikkusega. 

• Vältige tugevat survet ja nõela ülemäärast liigutamist süstimise ajal, sest see võib 
põhjustada nõela purunemist, mis võib põhjustada teile ja/või teie patsiendile raskeid 
vigastusi. 

• Olge eriti valvas patsiendiga, kellel on nõelakartus või kes näib olevat eriti kartlik, kui 
muudate nõela asukohta süstimise ajal. 

 
ETTEVAATUSABINÕUD 
• Hoida kasutusajani originaalpakendis. 
• Lugege läbi süstevahendiga kaasas olevad kasutusjuhised. 
• Kui sulgur (nõela tagumine kork) on katki, siis nõel EI OLE STERIILNE ning SEDA EI 

TOHI KASUTADA. 
• Ainult ühekordseks kasutamiseks. See seade on ette nähtud kasutamiseks ühel patsiendil. 

Mistahes korduv kasutamine põhjustab teiste patsientide ja kasutaja jaoks kriitilisi riske, 
sealhulgas infektsioon ja traumat, sest nõel ei ole enam steriilne ja nõela purunemise risk 
on suurem. 

• Kui on vajalik mitme ampulli kasutamine, siis vahetage iga ampulli järel ka nõela, et 
vähendada nõela kahjustumist /purunemist/paindumist. 

1 patsient / 1 ampull / 1 nõel 
 
 
 
Ainult professionaalseks kasutamiseks hambaravis 
 
Tootja: Septodont (Prantsusmaa) www.septodont.com 
 
 
 
 


