
BRUKSINSTRUKSJONER 
 
IRS® Superior Edition  
(Instrumentfjerningssystem) 
  
  

                             Y 

Kan ikke returneres hvis åpnet.              Se bruksinstruksjonene 
 
Merk: 
Føderal lovgivning i USA begrenser salg av dette materialet til, eller på ordre fra, 
en tannlege. 
 
Bruksindikasjoner: 
 
IRS® Superior Edition (instrumentfjerningssystem) er et endodontisk apparat 
konstruert for å fjerne brukne eller oppdelte instrumenter som filer, sølvspisser, 
stenger og obturatorer eller andre intrakanalobstruksjoner.   
 
Det er fire (4) instrumenter i følgende fargekodede størrelser: 
 
GRØNN: Konstruert for koronale 1/3.  Har et 16 mm mikrorør der 12 mm av 

mikrorøret stikker ut. 
Utvendig diameter (UD) = 1,6 mm 
Innvendig diameter (ID) = 1,3 mm 

 
SVART: Konstruert for koronale 1/3.  Har et 19 mm mikrorør der 12 mm av 

mikrorøret stikker ut. 
Utvendig diameter (UD) = 1,0 mm 
Innvendig diameter (ID) = 0,8 mm 

 
RØD: Konstruert for koronale 1/3 og midtre 1/3.  Har et 21 mm mikrorør 

der 16 mm av mikrorøret stikker ut. 
Utvendig diameter (UD) = 0,8 mm 
Innvendig diameter (ID) = 0,6 mm 

 
GUL: Konstruert for midtre til apikale 1/3.  Har et 24 mm mikrorør der 21 

mm av mikrorøret stikker ut. 
Utvendig diameter (UD) = 0,55 mm 
Innvendig diameter (ID) = 0,36 mm 

 
Alle mikrorørene har en ”omvendt skråvinkel” på 20°. Ved obstruksjoner som 
ligger mot en kanalvegg brukes den lange delen av skråvinkelen til å ”løfte” 
obstruksjonen bort fra kanalveggen. Fortsett å skyve mikrorøret over 
obstruksjonen.  
 
Forholdsregler: 
  Ingen kjente 
 
Bruksinstruksjoner: 
 
Merk: Ofte vil ultralyd alene fjerne obstruksjonen.  Når ultralyd ikke gir ønsket 
resultat, kan du prøve følgende: 
 

! Etabler tilgang i en rett linje.  Du kan bruke bor, Gates Glidden (GG), 
ultralydinstrumenter eller andre egnede instrumenter til å oppnå en rett 
linje. 

! Visualiser den koronale enden av obstruksjonen. Velg passende IRS®-
kjernedrill (selges separat) og trepaner rundt obstruksjonen i en frem- og 
tilbakebevegelse til 1,0 mm – 1,5 mm av obstruksjonen vises.   

! Plasser egnet “IRS® Superior Edition”-instrumentfeste over obstruksjonen.  
(Merk: Festet må her være ”ugjenget" slik at skrukilen fritt kan gli inn og 
ut av røret.  Sett inn mikrorøret slik at den lange siden av skråvinkelen er 
innrettet etter den ytre kanalveggen.  Når IRS-en er i på plass i røret, vipper 
du den litt i motsatt retning av vinduet slik at obstruksjonen stikker ut av 
vinduet. 

! Begynn å skru inn ”kilen" i retning mot utviseren til den griper 
obstruksjonen.  Skru forsiktig til skrukilefestet til du kjenner at kilen får et 
godt tak i obstruksjonen.  (Merk: Det er ikke nødvendig å stramme til festet 
for mye.) 

! Når grepet er festet, beveger du forsiktig og konsistent hele festet frem og 
tilbake i en bevegelse med til mot urviseren for å løsne obstruksjonen.  
Fortsett å bevege og løfte hele festet i passende retning for å hjelpe 
obstruksjonen ut av kanalen. 

 
Ekstern rengjøring: 
Rengjør instrumentene med alkohol. 
Skyll med sterilt saltvann eller vann. 
 
Sterilisering: 
Steriliser før bruk hver gang.  Følg bruksinstruksjonene fra produsenten av 
steriliseringsutstyret.  Steriliser bare rene instrumenter.  Autoklavering ved 
121°C i 30 minutter, inkludert dampsterilisering.  Skill delene før autoklavering. 
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