
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Dziękujemy za wybór instrumentów Ãirmy Hossa

International®.
Specjalistyczne narzędzia medyczne produkowane
według norm europejskich. Przeznaczone dla
wykwali�ikowanego personelu. Instrukcja obsługi
zapewni łatwe i prawidłowe użytkowanie
instrumentu oraz lepszą konserwację produktu.
Szanowny Kliencie przed użyciem zapoznaj się z jej
treścią.
Specy�ikacja produktów: Produkt wykonany
ręcznie lub częściowo mechanicznie z
wysokogatunkowej stali nierdzewnej z
przeznaczeniem do produkcji instrumentów
medycznych według norm ISO oraz CE.
Zasady przechowywania:
Produkt należy przechowywać w temperaturze 5-
30°C i wilgotności względnej, nie większej niż70%.
Należy unikać nagłych zmian temperatur oraz
nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne.
Pierwsze użycie: Produkt jest dostarczany jako
niesterylny według kategorii I. Przed pierwszym
użyciem należy wyjąć z oryginalnego opakowania,
zdjąć nasadki (zabezpieczenia końcówek) jeśli takie
występują i sprawdzić stan techniczny narzędzia.
Nowy instrument jest naoliwiony fabrycznie.
Kolejnym etapem jest poddanie narzędzia
sterylizacji według zasad opisanych w punkcie
Przegląd i konserwacja.
Przegląd i konserwacja:
1. Sprawdzenie stanu technicznego: Przed
każdorazowym korzystaniem z produktu należy
przeprowadzić przegląd techniczny narzędzia pod
kątem prawidłowego wyglądu i funkcjonowania.
Upewnij się, że instrument jest wolny od pęknięć,
rozwarstwieńlub zanieczyszczonych powierzchni.
Terminację przydatności produktu warunkuje m.in.
ilość cykli procesowania (czyszczenia, dezynfekcji,
sterylizacji) oraz prawidłowe zużycie i uszkodzenia
wynikające podczas eksploatacji narzędzia.
2. Wstępne czyszczenie: Należy usunąć ewentualne
zabrudzenia (tj. pozostałości materiału biologicznego
jak kostny, tkanki czy pył) używając jednorazowych
ściereczek higienicznych, ręczników papierowych
lub szczotek z włosiem z tworzyw nienaturalnych
(np. nylonowe) .
3. Mycie ręczne:Wstępnie oczyszczone narzędzia
należy opłukać ręcznie przy użyciu wody
zdemineralizowanej i niezwłocznie wybrać jedną z
poniższych metod.
SZCZEGÓLNEJ UWAGIwymagają produkty z długimi,
cienkimi końcami, otworami, zagłębieniami oraz
zatrzaskami. Narzędzia premium, wykonane z
niemieckiej stali nierdzewnej z certy�ikowaną,
niemiecką wkładką z węglika wolframu spiekanego
tzw. tungsten lub instrumenty tytanowe zaleca się
poddać czyszczeniu w ultradźwiękach.
4. Dezynfekcja:
a) Mycie w dezynfektorze - sugerowaną metodą
jest ultradźwiękowe mycie narzędzi przy użyciu
dezynfektora. Płyn dezynfekujący powinien być
dobrany do programu myjącego, producenta
dezynfektora oraz rodzaju narzędzi medycznych.
Sugerowana temperatura dezynfekcji to 93°Cw czasie
ok. 10 min., chyba że producent płynu
dezynfekującego podaje inne parametry.
b) Kąpiel w płynie dezynfekującym - w sytuacji
dezynfekcji narzędzi tą metodą należy ściśle
przestrzegać zaleceńproducenta znajdujących się na
opakowaniu wybranego płynu.
UWAGA!
Wielogodzinne pozostawianie narzędzi w
płynach dezynfekujących lub wodzie może
doprowadzić do wystąpienia przebarwień i
korozji. Należy bezwzględnie stosować się do
zaleceń producenta środków dezynfekujących.
5. Suszenie: zdezynfekowane narzędzia dokładnie
osuszyć. Szczególną uwagę należy zwracać na trudno
dostępne miejsca np. złączenia lub zawiasy.
6. Przygotowanie do sterylizacji: Produkty
ramienne z zapadkami lub zamkami (np. nożyczki,
kleszczyki, igłotrzymacze, kleszcze, rozwieraki
kostne) należy w miejscu złącza zaaplikować
specjalistyczny olej do oliwienia narzędzi. Jeżeli
narzędzie ma być sterylizowane parą, zaleca się
stosowanie autoryzowanego smaru
rozpuszczalnego w wodzie. Nie wolno stosować
żadnych olejów przemysłowych.
-Narzędzia do sterylizacji należy pakować
pojedynczo w odpowiedni papier/rękaw
jednorazowego użytku lub jako zestawy w
specjalnych tackach lub koszach.

-Narzędzia ciężkie umieszczamy u spodu, a lekkie na
wierzchu. Narzędzia o precyzyjnych końcówkach lub
o konstrukcji wrażliwej na urazy mechaniczne
wymagają szczególnej ostrożności.
-Narzędzia premium, wykonane z niemieckiej stali
nierdzewnej z certy�ikowaną, niemiecką wkładką z
węglika wolframu spiekanego tzw. tungsten lub
instrumenty tytanowe zaleca się poddać procesowi
sterylizacji oddzielnie. -
-Narzędzia sterylizuje się w pozycji otwartej.
UWAGA: Sterylizacja w pozycji zamkniętej (np.
naprężonej) grozi uszkodzeniem narzędzia.
7. Sterylizacja: Oczyszczony i zdezynfekowany
wcześniej produkt bezwzględnie należy poddać
procesowi sterylizacji stosując się do
obowiązujących norm. Dostarczone produkty
spełniają wszystkie wymogi dla procedury
sterylizacji według zarządzeń gabinetów i placówek
medycznych. Jeśli produkt nie spełnia wszystkich
warunków niniejszego punktu, taka adnotacja
znajduje się na produkcie. Sugerowana metoda to
sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu (tzw. metoda
wysokotemperaturowa).
ZALECENIA PARAMETROWE:
Metoda I: Temperatura 121°C przy nadciśnieniu 1
atm. w czasie nie krótszym niż15 min
Metoda II: Temperatura 134°C przy nadciśnieniu 2
atm. w czasie nie krótszym niż10 min (parametry
minimalne)
UWAGA: Produkty wykonane przy użyciu tworzyw
niemetalowych mogą być sterylizowane metodą w
temp. ≤ 134°C /ok. 273.2°.
Gwarancja: Hossa International® gwarantuje, że
dostarczane produkty są wolne od defektów w
materiale i w wykonaniu. Hossa International®
deklaruje, iż produkuje narzędzia medyczne ze stali
chirurgicznej m.in. japońskiej, francuskiej i
niemieckiej o wysokich parametrach jakościowych.
Narzędzie poddane pasywacji, dzięki czemu jest
odporne na działanie procesu korozyjnego.
Producent udziela 2 lat gwarancji.
Warunkiem uznania gwarancji jest stosowanie
produktów zgodnie z przeznaczeniem, przez
autoryzowany personel. Gwarancja dotyczy wad
ukrytych (z winy producenta) i uszkodzenia mimo
prawidłowego użytkowania.
Gwarancja nie pokrywa:
1. Zużycia materiału/produktu wynikającego z
eksploatacji w ciągu 24 miesięcy (tj. stępienie
ostrzy, zarysowania na powierzchni roboczej,
poluzowania złączy), elementów zużywalnych jak
żarówka, światłowód itd.);
2. Nieprawidłowego stosowania, niezgodnego z
przeznaczeniem lub nie stosowania się do zaleceń
producenta w kwestii wytrzymałości materiału np.
elastyczności klamer, cięcia /formowania drutu
ortodontycznego etc.;
3. Uszkodzeńmechanicznych np. upadku z dużej
wysokości lub uderzenia , eksploatowania
niezgodnego z zaleceniami niniejszej instrukcji
obsługi;
4. Przebarwieńpowstałych na instrumentach w
skutek nieodpowiednio przeprowadzonego procesu
sterylizacji, np. wystawianie instrumentów na zbyt
długie działanie płynów dezynfekujących,
niezgodnego z zaleceniami producenta specy�iku
5. Użytkowania z elementami niekompatybilnymi z
produktem;
6. Uszkodzeń korozyjnych czyli wżerów, przebarwień
z powodu użycia silnych substancji chemicznych (tj.
roztwór soli);
7. Nieprawidłowo przeprowadzonego procesu
czyszczenia i konserwacji w celu dalszego
użytkowania lub niewłaściwe warunki
przechowywania, jak poniżej:
-użycie nieodpowiednich środków dezynfekujących,
czyszczących lub użycie ich w nieodpowiedni sposób
-niewłaściwie dopasowane metody czyszczenia
-brak dbałości o elementy przeznaczone do
konserwacji np. oliwienie elementów łączących lub
użycie nieodpowiednich środków do konserwacji
8. Niewłaściwej sterylizacji na podstawie
nieodpowiednich parametrów pary i całego procesu
sterylizacji;
9. Zmiany barwy narzędzi utwardzanych tc gold;
10. W sytuacji naprawy narzędzi niezgodniej z
zasadami opisanymi w punkcie: Serwis produktów,
Hossa International® nie ponosi odpowiedzialności
za dalsze prawidłowe funkcjonowane, przydatność
narzędzi i ich żywotność.

Wszelkie mody�ikowanie oryginalnej
wersji produktu skutkuje zerwaniemzasad
gwarancji. Dodatkowe pytania w kwestii
eksploatacji produktu należy kierować do
autoryzowanej �irmy, od której został zakupiony
produkt.
Reklamowany produkt powinien być odesłany w
stanie "czystym" ze wszystkimi częściami. Do
reklamowanego produktu należy dołączyć
formalną informację o stwierdzonej wadzie w
okresie gwarancyjnym, wraz z dowodem zakupu.
Przesyłkę należy kierować na adres dostawcy, od
którego towar był zakupiony.
Serwis produktów
Postępując zgodnie z niniejszą instrukcją wytwórca
zapewnia prawidłowe funkcjonowanie produktu
przez minimum okresu gwarancyjnego, przy czym
produkty wymagają systematycznej konserwacji. W
okresie gwarancyjnym Hossa International®
zapewnia naprawę lub wymianę produktu zgodnie
z punktem Gwarancja.W celu naprawy lub
wymiany, należy skontaktować się bezpośrednio z
dostawcą, od którego dany produkt został
zakupiony, a dostawca w Państwa imieniu
skontaktuje się z biurem serwisowym Hossa
International®. Nie należy naprawiać produktu
samodzielnie.
Ważne uwagi
Oferowany produkt powinien być używany przez
osobę do tego przeszkoloną. Dla spełnienia
najwyższych standardów bezpieczeństwa pacjenta
i pracowników służby zdrowia, niniejszy produkt
należy stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem i
zasadami opisanymi w tej instrukcji obsługi.
Narzędzia Hossa International® są dodatkowo
utwardzane, aby zapewnić długotrwałe
użytkowanie, dlatego wszelkie deformacje
powodują trwałe szkody i dyskwali�ikują narzędzie
do dalszej pracy. Nie należy używać produktu z
defektem (uszkodzonego).
Dbaj o produkt nie wystawiaj na działanie
agresywnych środków chemicznych, nie poddawaj
wtórnej obróbce, nie znakuj powierzchni
mechanicznie (m.in. poprzez grawerowanie), jak i
elektrochemicznie lub laserowo, chroń przed
uszkodzeniami mechanicznymi (upadek, uderzenie
itd.), używaj do całego pocesu czyszczenia tylko
detergenty z certy�ikatami z przeznaczeniem
do użytku medycznego.
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