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Fot. 1  BUDOWA  zewnętrzna BTR PEN

1. Rękojeść - część przednia
2. Rękojeść - część tylna
6. Nakrętka blokująca suwak
7. Pokrętło zacisku pętli
8. Nakrętka do suwaka (położenie wyjściowe)   
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Narzędzie stomatologiczne do usuwania fragmentów złamanych instrumentów 
endodontycznych z kanału korzeniowego.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ 
WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

WYRÓB NIEJAŁOWY

Narzędzie ze stali nierdzewnej przeznaczone jest do wielorazowego użytku, natomiast 
końcówka z pętlą do BTR PEN służy do użycia jednokrotnego.
Narzędzie wykonane jest ze stali nierdzewnej odpornej na korozję.

Skład BTR PEN wraz z wyposażeniem:

BTR PEN - 1 szt. 
narzędzie ze stali nierdzewnej

                                                             

Kalibrator do BTR PEN - 1 szt.
                                                             

                                                                

Końcówka z pętlą do BTR PEN - 5 szt.
                                                             

                                                                
Sprężynka do BTR PEN - 2 szt.

miękka i twarda 
(trzecia sprężynka o średniej twardości zamocowana w BTR PEN)

                                                             

Silikonowy o-ring do BTR PEN  - 3 szt.
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BROKEN TOOL REMOVER PEN

3.                        
              



Fot. 2  BUDOWA  BTR PEN - części

1      Rękojeść - część przednia

2      Rękojeść - część tylna

3      O-ring

4      Trzpień główny

5      Sprężynka

6      Nakrętka blokująca suwak

7      Pokrętło zacisku pętli

8      Nakrętka do suwaka



DEMONTAŻ BTR PEN

Zobacz film instruktażowy na btr-pen.com

1.

Odkręć nakrętkę do suwaka (8) od rękojeści - część przednia (1).

2.

Z rękojeści - część tylna (2) odkręć pokrętło zacisku pętli (7).

3.

Z rękojeści - część tylna (2) wyciągnij sprężynkę (5).

4.

Z rękojeści - część przednia (1) wyciągnij trzpień główny (4).

5.

Z rękojeści - część przednia (1) odkręć nakrę-
tkę blokującą suwak (6).

6.

Od rękojeści - część przednia (1) odkręć rękojeść - część tylna (2).

7.

Z rękojeści - część przednia (1) zdejmij 
o-ring (3).



Zobacz film instruktażowy na btr-pen.com

MONTAŻ BTR PEN

Na rękojeść - część przednia (1) załóż
o-ring (3) w wyżłobionym miejscu.

1.

Na rękojeść - część przednia (1) nakręć
nakrętkę blokującą suwak (6) otworem o większej 
średnicy skierowanym w kierunku o-ringu.

2.

3.

Do rękojeści - część przednia (1) włóż
trzpień główny (4).

4.

Do rękojeści - część tylna (2) włóż sprężynkę (5).

5.

Skręć razem dwie części rękojeści.

6.

Do rękojeści - część tylna (2) wkręć pokrętło zacisku pętli (7).

7.

Wkręć nakrętkę do suwaka (8) w otwór w trzpieniu głównym (4) widoczny w wycięciu 
rękojeści - część przednia (1) .
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Zobacz film instruktażowy na btr-pen.com

MONTAŻ  końcówki z pętlą do BTR PEN

1.

2.
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UWAGA: Nakrętka do suwaka (8) musi znajdować się w położeniu wyjściowym (patrz. Fot.1)
Do regulacji położenia nakrętki służy pokrętło zacisku pętli (7).

Zobacz film instruktażowy na btr-pen.com



                         

POSTĘPOWANIE Z WYROBEM BTR PEN:
Narzędzie ze stali nierdzewnej przeznaczone jest do wielorazowego użytku, natomiast 
końcówka z pętlą do BTR PEN służy do użycia jednokrotnego.

Postępowanie z narzędziami ze stali nierdzewnej 
W procesie wytwarzania zastosowano zabiegi mające na celu zapewnienie odporności 
na korozję, jednak trwałość narzędzi zależy od prawidłowego użytkowania 
i konserwacji.

Czyszczenie, płukanie i mycie 
Narzędzia dostarczane są w stanie niejałowym. Narzędzia fabrycznie nowe przed 
pierwszą sterylizacją, po wyjęciu z opakowania należy dokładnie umyć w ciepłej wodzie 
z dodatkiem detergentu. Przed każdym użyciem u kolejnego pacjenta narzędzia muszą 
być poddane sterylizacji.

Sterylizacja
Wszystkie narzędzia (wielokrotnego użytku) muszą być zdezynfekowane, umyte w celu 
usunięcia środka dezynfekcyjnego i osuszone zanim zostaną poddane sterylizacji. BTR 
PEN jest autoklawowalny. Używać tylko standardowych rękawów, dostosowanych do 
sterylizacji w autoklawie. Przestrzegać instrukcji obsługi autoklawu od producenta.

POSTĘPOWANIE Z KOŃCÓWKĄ Z PĘTLĄ DO BTR PEN
Końcówka z pętlą do BTR PEN dostarczana jest w stanie niejałowym. Przed użyciem 
końcówkę należy wysterylizować, używając standardowych rękawów, dostosowanych 
do sterylizacji w autoklawie. Przechowywać w suchym i czystym miejscu do 
przechowywania. 
Przestrzegać instrukcji obsługi autoklawu od producenta.
Końcówka z pętlą do BTR PEN służy do użycia jednokrotnego.
STERYLIZOWAĆ BEZ OSŁONKI!

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Stosować się do wskazówek na temat czyszczenia i sterylizacji narzędzi.

PRZECHOWYWANIE 
Narzędzia przechowywać w temperaturze 5-30° C i wilgotności względnej nie 
większej niż 70%. Każdorazowo przed użyciem narzędzie skontrolować w kierunku 
ew. zanieczyszczeń, uszkodzeń struktury materiału (pęknięcia, zgięcia, odłamania, 
złuszczenia). Nieprzestrzeganie powyższych zasad wydatnie obniża trwałość narzędzia i 
skraca czas jego użytkowania.

ZAJRZYJ DO INSTRUKCJI UŻYCIA

Data ostatniej aktualizacji: 22.01.2019/1

PPH CERKAMED 
Wojciech Pawłowski

37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1

Tel/fax 00 48 15 842 35 85
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Wojciech Pawłowski

37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1

Tel/fax 00 48 15 842 35 85
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Фото 1 СКЛАД І БУДОВА екстрактора BTR PEN

1. Рукоять - передня частина
2. Рукоять - задня частина
6. Гвинтовий фіксатор слайдера
7. Поворотний регулятор затиску петлі
8. Гвинтовий шток слайдера (кінцеве положення)
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Стоматологічний екстрактор для видалення відламків 
ендодонтичного інструмента з кореневого каналу.

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ СЛІД ОЗНАЙОМИТИСЯ 
З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ 

ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРЕМ СТОМАТОЛОГОМ
ВИРІБ НЕСТЕРИЛЬНІЙ

Екстрактор BTR PEN призначений для багаторазового використання. Кінцівка з петлею 
призначена для одноразового використання.
Продукт виготовлений з нержавіючої корозійностійкої сталі.

Аксесуари та елементи екстрактора BTR PEN:

BTR PEN (екстрактор) - 1 шт. 
інструмент з нержавіючої сталі

                                                             

Калібратор екстрактора BTR PEN - 1 шт.
                                                             

                                                                

Кінцівка з петлею для екстрактора BTR PEN - 5 шт.
                                                             

Пружина екстрактора BTR PEN - 2 шт.
м’яка і жорстка 

(третя пружина середньої жорсткості вбудована в екстрактор BTR

Силіконове кільце (o-ring) екстрактора BTR PEN - 3 шт.
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BROKEN TOOL REMOVER PEN (екстрактор)

3      Кільце (o-ring)

4      Стержень

5      Пружина

8      Шток слайдера



Фото 2 БУДОВА екстрактора BTR PEN - елементи

1      Рукоять - передня частина

2      Рукоять - задня частина

3      Кільце (o-ring)

4      Стержень

5      Пружина

6      Гвинтовий фіксатор слайдера

7      Поворотний регулятор затиску петлі

8      Шток слайдера



ДЕМОНТАЖ BTR PEN

Відео-інструкція на сайті btr-pen.com

1.

Демонтувати гвинтовий шток слайдера (8) викручуючи його з передньої частини (1) рукояті.

2.

Демонтувати поворотний регулятор затиску петлі (7) викручуючи його з задньої частини (2) рукояті.

3.

Демонтувати пружину (5) витягуючи її з задньої частини (2) рукояті.

4.

Демонтувати стержень (4) витягуючи його з передньої частини (1) рукояті.

5.

Демонтувати поворотний регулятор затиску петлі 
(6) викручуючи його з передньої частини (1) рукояті.

6.

Відкручуючи від’єднати задню частину (2) рукояті від її передньої частини (1).

7.

З передньої частини (1) зняти кільце (o-ring) (3).



МОНТАЖ BTR PEN

В заглиблення передньої частини (1) 
рукояті встановити кільце (o-ring) (3).

1.

До передньої частини (1) рукояті прикрутити гвинто-
вий фіксатор слайдера (6) стороною з отвором більшо-
го діаметра, у напрямку кільця (o-ring).

2.

3.

В передню частину (1) рукояті вставити
стержень (4).

4.

В задню частину (2) рукояті вставити пружину (5).

5.

З’єднати обидві частини рукояті, прикручуючи їх.

6.

Встановити поворотний регулятор затиску петлі (7) прикручуючи його до задньої частини (2) рукояті.

7.

Вставити гвинтовий шток слайдера (8) в отвір стержня (4) у прорізі передньої частини (1) рукояті. 

Відео-інструкція на сайті btr-pen.com



МОНТАЖ  кінцівки з петлею екстрактора 
BTR PEN

1.

2.
                                                              

                       

3 .                           
                       

4 .                        
                       

УВАГА: Шток слайдера (8) повинен знаходитись у кінцевому положенні (див. Фото 1)
Положення штока регулюється зо допомогою поворотного регулятора затиску петлі (7).

Відео-інструкція на сайті btr-pen.com



МОНТАЖ  кінцівки з петлею екстрактора 
BTR PEN

УВАГА: Шток слайдера (8) повинен знаходитись у кінцевому положенні (див. Фото 1)
Положення штока регулюється зо допомогою поворотного регулятора затиску петлі (7).

PPH CERKAMED 
Wojciech Pawłowski

37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1

Tel/fax 00 48 15 842 35 85

ДОТРИМУВАТИСЯ ІНСТРУКЦІЇ

Дата останнього оновлення: 22.01.2019/1

                         

ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З ВИРОБОМ BTR PEN:
Екстрактор BTR PEN призначений для багаторазового використання. Кінцівка з петлею 
призначена для одноразового використання.

Правила поводження з інструментом з нержавіючої сталі
Технологія виробництва гарантує корозійну стійкість інструмента, проте його довговічність 
залежить від способу експлуатації  
та обслуговування.

Чищення і миття 
Інструмент постачається в нестерильному стані. Після видалення транспортної упаковки, перед 
першою стерилізацією, новий інструмент необхідно ретельно промити теплою водою з додатком 
миючого засобу.  Перед кожним використанням для наступного пацієнта, інструмент повинен 
бути підданий стерилізації.

Стерилізація
Перед стерилізацією увесь інструмент багаторазового призначення необхідно дезінфікувати, а 
після цього промити з метою видалення дезінфікуючого засобу та висушити. Стерилізація BTR 
PEN здійснюється в автоклаві. Під час автоклавування слід використовувати лише оригінальні 
стерилізаційні пакети призначені для стерилізації в автоклаві. Дотримуватися інструкцій 
виробника щодо обслуговування автоклава.

ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З КІНЦІВКОЮ З ПЕТЛЕЮ ДЛЯ ЕКСТРАКТОРА BTR PEN
Кінцівка з петлею для екстрактора BTR PEN постачається в нестерильному стані. Перед 
використанням кінцівку слід простерилізувати, використовуючи стерилізаційний пакет, 
призначений для стерилізації в автоклаві. Зберігати в сухому і чистому місці. 
Дотримуватися інструкцій виробника щодо обслуговування автоклава.
Кінцівка з петлею для екстрактора BTR PEN призначена для одноразового використання.
СТЕРИЛІЗУВАТИ БЕЗ ЗАХИСНОЇ КРИШКИ!

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 
Необхідно дотримуватися вказівок, наведених у змісті інструкцій щодо чищення та стерилізації 
використовуваного інструментарію.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
Виріб зберігати при температурі 5-30°C і відносній вологості, що не перевищує 70%. Перед 
кожним використанням виріб слід перевірити на предмет відсутності будь-яких забруднень та 
пошкоджень (тріщин, вигинів, злущення, тощо). Недотримання зазначених вище вимог може мати 
негативний вплив на функціональність і термін експлуатації виробу.



btr-pen.com

cerkamed.com


