
„Bezpečný návrat do nového normálu“



Pri ošetrení pacientov počas pandémie sa odporúča klinikám 

prijať ďalšie opatrenia na zaistenie bezpečnosti personálu a 

pacientov. Jedno z podstatných odporúčaní vydaných CDC* je 

vyhnúť sa produkcii aerosólu počas ošetrenia a to 

uprednostňovaním ručných nástrojov kedykoľvek je to možné.

Ručné nástroje LM sú navrhnuté so zameraním na ergonómiu, 

čo Vám umožňuje pracovať bezpečne a efektívne aj počas 

dlhšej doby.

* Centers for Disease Control and Prevention

CDC* odporúča VŽDY KEĎ JE TO MOŽNÉ vyhnúť sa postupom 

generujúcim aerosól, a uprednostňovať minimálne invazívne 

postupy, ktoré sa vykonávajú IBA pomocou ručných nástrojov. 

Odkaz na odporúčania CDC nájdete v sekcii komentárov.

Avšak, všetko závisí od klinického postupu, nie vždy je možné 

použiť iba ručné nástroje. Preto je nevyhnutné obmedziť aerosóly 

taktiež použitím odsávacieho defenderu. Odsávací defender

aerosólu z úst pacienta je vyvinutý pre ochranu zdravia zubného 

lekára a obsluhujúceho personálu. Obmedzuje riziko prenosu vírusu 

tým, že zachytáva – nasáva vydýchnutý vzduch kvapôčky slín a 

aerosóly z úst pacienta počas ošetrenia.

Ak je to možné, vyhnite sa postupom, ktoré vytvárajú aerosól, uprednostňujte ručné nástroje
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Link
https://www.todaysrdh.com/cdc-releases-new-guidance-for-dental-care-during-covid-19/

13.7.2020

ODSÁVACÍ DEFENDER AEROSÓLU z úst pacienta

https://www.hls-body.sk/produkt/aerosol-odsavaci-defender-ochrana-

pred-chorobami-prenasajucimi-sa-vzduchom/

https://www.todaysrdh.com/cdc-releases-new-guidance-for-dental-care-during-covid-19/
https://www.hls-body.sk/produkt/aerosol-odsavaci-defender-ochrana-pred-chorobami-prenasajucimi-sa-vzduchom/


Systém LM Dental Tracking System™ (DTS) pozná stav 

každého ručného nástroja a umožňuje lekárovi automaticky 

dvakrát skontrolovať, či nástroje prešli správnymi krokmi 

opätovného spracovania, inšpekciami a validáciami a či 

neuplynula lehota použiteľnosti. Pomáha to zvyšovať 

bezpečnosť Vášho personálu a pacientov.

Systém LM Dental Tracking

• pomáha zaistiť bezpečnosť personálu a pacientov

• pomáha znižovať riziká kontaminácie a zvyšuje bezpečnosť 

pacientov pomocou automatických kontrol a výstrah

• Informuje o stave každého nástroja a upozorňuje na možné 

chyby a poruchy

• umožňuje lekárovi kontrolovať, či nástroje prešli správnymi 

krokmi opätovného spracovania, inšpekciami, validáciami a 

či neuplynula lehota použiteľnosti

• poskytuje sledovateľnosť ručných nástrojov.

Systém LM Dental Tracking™ pomáha zvyšovať bezpečnosť 

na Vašej klinike tým, že Vás informuje o stave každého 

ručného nástroja a automaticky upozorňuje na možné chyby a 

poruchy. Umožňuje lekárovi automaticky dvakrát skontrolovať, 

či neuplynula lehota použiteľnosti a či prístroje prešli 

správnymi krokmi opätovného spracovania, inšpekciami a 

validáciami.

Zaistite bezpečnosť personálu a pacientov pomocou LM Dental Tracking System™
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