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Vi ønsker deg lykke til med bruk av Contact Pro2. 
Vær vennlig og les brukerveiledningen nøye – dette er viktig for at du skal kunne få et optimalt 
resultat. 
Husk at instrumentene er laget av herdet plast; de er ikke like sterke som instrumenter laget av metall 
(de kan naturlig nok ikke lages i metall da de skal kunne lede lys). 
Disse instrumentene vil naturligvis ikke vare like lenge som metallinstrumenter, men vi ønsker at du 
skal beholde dem så lenge som mulig. 
Vær oppmerksom på følgende forhold som kan gjøre at instrumentene knekker av i tuppen: 
 
Feilkilde 1: Overflaten på instrumentene er av et helt glatt plastmateriale for at de skal slippe 

fyllingen når herdingen er ferdig. Hvis man rengjør arbeidsdelen med en stålbørste, 
vil man lage riper i overflaten. Det resulterer i at komposittet sitter mye bedre fast i 
instrumentet, og instrumentet kan knekke når man skal ta det ut. 

Tiltak:  Pass på at den som rengjør instrumentene, ikke bruker stålbørste eller noe annet som 
kan ripe plasten. 

 
Feilkilde 2: Hvis man benytter noen form for kjemikalier ved rengjøring, vil kjemikaliene 

penetrere plasten og svekke den betydelig. Også sprit er å betrakte som et kjemikalie i 
denne sammenheng. 
Er plasten svekket, vil mulighetene for brudd øke sterkt. 

Tiltak: Vask instrumentene med mildt såpevann (ikke sprit de av – kun mildt såpevann: ’To 
dråper Zalo på en tannbørste og under varmt vann i springen!’) 

 
Feilkilde 3: Hvis instrumentene legges i tørrsterilisator, vil de kunne deformeres. De tåler 

autoklavering, men ikke tørrsterilisator eller kjemisk sterilisering. 
Tiltak: Benytt sterilisering i autoklav. 
 
 
 
Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å få tak i sett med tre like instrumenter   
Art.nr. KO9001: 3 stk. Contact Pro2 for premolarer 
Art.nr. KO9002: 3 stk. Contact Pro2 for molarer 
 
Vi håper at denne informasjonen hjelper dere til å bli enda mer fornøyd med Contact Pro2. Skulle du 
ha flere spørsmål, så ta gjerne kontakt pr. brev eller på e-post: firmapost@technomedics.no eller på  
tlf. 69 88 79 20. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 


