
  

 

Návod k použití Safe-Cinch

IX921 Safe-Cinch je zaoblená, stlačitelná pomůcka, která se nasazuje na vyčnívající 
konec oblouku za molárovou kanylou pomocí speciálních kleští navržených tak, aby 
ji bylo možno jimi pevně uchopit a stlačit.

Účelem Safe-Cinch je snižovat počet návštěv pohotovosti díky tomu, že zabraňuje, 
aby ostrý drát píchal do měkké tkáně v zadní části úst, pevně drží odlepené 
molárové kanyly na drátu a zabraňuje vypadávání pružných drátů z molárových 
kanyl.

Safe-Cinch je určen k používání náležitě vyškolenými odborníky.

Safe-Cinch se musí nasazovat pomocí kleští Ixion IX920 Safe-Cinch, jinak nelze 
zaručit bezpečnost této pomůcky.

(obr. 1)

Safe-Cinch je navržen tak, aby ležel v otevřené poloze přímo na adhezivní 
podložce, takže jej lze snadno nabrat a uchopit (obr. 1).

Safe-Cinch má na jedné straně drážku, do které zapadne ostrá čelist aplikačních 
kleští. Na opačné straně je výstupek, který
odpovídá drážce na spodní čelisti kleští (obr. 2). Pomáhá to zajistit usazení 
pomůcky Safe-Cinch do správné polohy a zároveň ji udržet v čelistech kleští za 
účelem bezpečného přenosu na oblouk (obr. 3). Slabá pružina drží čelisti sevřené, 
takže sestra může snadno předat kleště ortodontistovi, aniž by z nich Safe-Cinch 
vypadl, což znamená, že při uchopování je nutné aktivně držet čelisti rozevřené. 
Speciálně navržená zarážka brání přílišnému napnutí a poškození pružiny.

Pomůcka Safe-Cinch se musí nasadit tak, aby zakončovala drát, který musí 
zasahovat dále než do poloviny pomůcky, a pokud možno by jí měl téměř zcela 
procházet.
Drát by neměl vůbec vyčnívat. (obr. 4)

Safe-Cinch se nesmí nasazovat tak, že se nadměrná délka drátu následně 
odstřihne; tím by vznikl ostrý konec, který by způsobil poranění, pokud by se 
neobrousil frézou (obr. 4B).

(obr. 
2)

(obr. 3)
 

Drážka Ostrý hrot

Pokud by Safe-Cinch neobepínal drát v dostačené délce, nemusel by správně držet.

Ke stlačení pomůcky Safe-Cinch je nutný silný tlak podobný tlaku při střihání 
ortodontického ocelového drátu 19/25.

Nejjednodušším způsobem sledování molárové kanyly při nasazování Safe-Cinch je 
použití zubního zrcátka k odtažení tváře.

Chcete-li odstranit Safe-Cinch a oblouk, přestřihněte drát distálními štípacími 

kleštěmi se zádrží meziálně k 
molárové kanyle (obr. 5). Uvolněte 
kleště a potom odstraňte drát a Safe-
Cinch tak, že je stáhnete distálně skrz 
kanylu buď štípacími kleštěmi, nebo 
Weingartovými kleštěmi.

* K použití na dráty od 0,012” do 0,017” 
x 0,025”. *
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(obr. 4) Správná poloha na oblouku

(obr. 4B) Nesprávná poloha na oblouku 
(vyčnívající drát)

(obr. 5)
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Varování – obsahuje 
slitinu niklu a chromu.
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