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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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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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4 .                        
                       

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) .

MONTAŻ  końcówki z pętlą do BTR PEN

1.

2.
                                                              

                       

3 .                           
                       

4 .                        
                       

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
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Fot. 1 CONSTRUCȚIA exterioară BTR PEN

1. Mâner – partea din față
2. Mâner – partea din spate
6. Piuliță de blocare pentru glisator
7. Buton de prindere a buclei
8. Piuliță pentru glisator (poziția de pornire)
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BROKEN TOOL REMOVER PEN
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 wykonane jest ze stali nierdzewnej odpornej na korozję. 

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 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!
Zużyte końcówki przekazać do utylizacji lub zwrócić do wytwórcy.

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. Szczególnie poleca się 
mycie ultradźwiękami jako najbardziej skuteczne i wydajne. Narzędzia należy wysterylizować 
zgodnie z obowiązującymi wymogami krajowymi.

Zalecane metody sterylizacji:

Metoda Minimalne parametry:

Autoklaw parowy 134°C, przez 5 minut

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Stosować się do wskazówek na temat czyszczenia i sterylizacji narzędzi.
W przypadku wystąpienia poważnego incydentu związanego z wyrobem należy ten fakt zgłosić 
producentowi i właściwemu organowi Państwa, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce 
zamieszkania.

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.

W trosce o wysoką jakość naszych wyrobów oraz zadowolenie klientów, prosimy o kierowanie swoich 
opinii i uwag na adres jakosc@cerkamed.pl

Data ostatniej aktualizacji: 23.06.2022/2

PPH CERKAMED 
       Wojciech Pawłowski

37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1

Tel/fax 00 48 15 842 35 85



Fot. 2 CONSTRUCȚIA BTR PEN – componente

1      Mâner – partea din față

2      Mâner – partea din spate

3      O-ring

4      Tijă principală

5      Arc

6      Piuliță de blocare pentru glisator

7      Buton de prindere a buclei

8      Piuliță pentru glisator

Componentele BTR PEN împreună cu echipamentul:

BTR PEN - 1 buc.  
Instrument din oțel inoxidabil

                                                             

Calibrator pentru BTR PEN – 1 buc.                                                             

                                                                

Vârf cu buclă pentru BTR PEN – 5 buc.                                                             

                                                                

Arc pentru BTR PEN – 2 buc.
moale și tare 

(al treilea arc, de o duritate medie, este montat în BTR PEN)
                                                             

O-ring din silicon pentru BTR PEN – 3 buc.
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4 .                        
                       



DEMONTAREA BTR PEN

Vizionați filmul instructiv pe btr-pen.com

1.

Deșurubați piulița pentru glisator (8) de pe mâner – partea din față (1).

2.

Deșurubați butonul de prindere a buclei (7) din mâner – partea din spate (2).

3.

Scoateți arcul (5) din mâner – partea din spate (2).

4.

Scoateți tija principală (4) din mâner – partea din față (1).

5.

Deșurubați piulița de blocare pentru glisator 
(6) din mâner – partea din față (1).

6.

Deșurubați mânerul – partea din spate (2) de pe mâner – partea din față (1).

7.

Scoateți o-ringul (3) din mâner – partea din 
față (1).

MONTAREA BTR PEN

Aplicați o-ringul (3) pe mâner -partea din 
față (1), în locul canelat.

1.

Înșurubați piulița de blocare pentru glisator (6) pe mâner 
– partea din față (1), cu orificiul cu diametrul mai mare 
îndreptat în direcția o-ringului.

2.

3.

Introduceți tija principală (4) în mâner 
– partea din față (1).

4.

Introduceți arcul (5) în mâner – partea din spate (2).

5.

Înfiletați împreună cele două părți ale mânerului.

6.

Înșurubați butonul de prindere a buclei (7) la mâner – partea din spate (2).

7.

Înșurubați piulița pentru glisator (8) în orificiul din tija principală (4) vizibil în canelarea mânerului – partea 
din față (1).

Vizionați filmul instructiv pe btr-pen.com



MONTAREA vârfului cu buclă 
la BTR PEN
1.

2.
                                                              

                       

3 .                           
                       

4 .                        
                       

ATENȚIE: Piulița pentru glisator (8) trebuie să se afle în poziție de pornire (vezi Fot.1)
Pentru a regla poziția piuliței, este folosit butonul de prindere a buclei (7).

Vizionați filmul instructiv pe btr-pen.com

BROKEN TOOL REMOVER PEN
Instrument dentar destinat îndepărtării din canalul radicular ale fragmentelor rupte

de instrumente folosite în timpul tratamentelor endodontice.

ÎNAINTE DE UTILIZARE VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENŢIE 
PREZENTA INSTRUCŢIUNE

PRODUS DESTINAT UZULUI DENTAR
PRODUS NESTERIL

Instrumentul este fabricat din oțel inoxidabil rezistent la coroziune.

MANIPULAREA PRODUSULUI BTR PEN:
Instrumentul din oțel inoxidabil este destinat reutilizării multiple, în timp ce vârful cu buclă pentru 
BTR PEN este de unică utilizare.

MANIPULAREA VÂRFULUI CU BUCLĂ PENTRU BTR PEN
Vârful cu buclă pentru BTR PEN este livrat în stare nesterilă. Înainte de utilizare, vârful trebuie de 
sterilizat, folosind ambalajele standard, adecvate pentru sterilizarea în autoclavă. De păstrat într-
un loc uscat și curat potrivit pentru depozitare.
De respectat instrucțiunile de utilizare ale autoclavei oferite de producător. Vârful cu buclă pentru 
BTR PEN este pentru unică utilizare. 
DE STERILIZAT FĂRĂ CAPACUL DE PROTECȚIE!
Capetele folosite aruncați-le în mod responsabil sau returnați-le producătorului.

Manipularea instrumentelor din oțel inoxidabil
În timpul procesului de producție au fost folosite proceduri cu scopul de a asigura rezistența 
la coroziune, cu toate acestea, durabilitatea acestora depinde de utilizarea și întreținerea lor 
corespunzătoare.

Curățare, clătire și spălare
Instrumentele sunt livrate în stare nesterilă. Instrumentele noi, înainte de prima sterilizare, 
după scoaterea acestora din ambalaj, trebuie bine spălate în apă caldă cu detergent. După 
fiecare utilizare la fiecare următor pacient, instrumentele trebuie să fie sterilizate.

Sterilizare
Fiecare instrument (de utilizare multiplă) trebuie să fie dezinfectat, spălat cu scopul de a elimina 
produsul de dezinfecție și uscat înainte de a fi sterilizat. Se recomandă în special curățarea cu 
ultrasunete ca fiind cea mai eficientă și productivă. Instrumentele trebui să fie sterilizate în 
conformitate cu cerințele naționale aplicabile.

Metodele de sterilizare recomandate:

Metoda Parametrii minimi:

Autoclavă cu aburi 134°C, timp de 5 minute

MĂSURI DE PRECAUȚIEI
De respectat indiciile referitoare la curățarea și sterilizarea instrumentelor.
În cazul unui incident grav care implică dispozitivul, acest fapt trebuie raportat producătorului și 
autorității competente a Țării, în care domiciliază utilizatorul sau pacientul.

DEPOZITARE
Depozitați instrumentele la o temperatură de 5-30°C și la un grad de umiditate nu mai mare 
de 70%. 
De verificat, de fiecare dată, înainte de utilizarea instrumentelor, din privința eventualelor posibile 
contaminări, deteriorări ale structurii materialului (fisurare, îndoire, rupere, cojire).
Nerespectarea regulilor de mai sus, diminuează considerabil durabilitatea instrumentului și scade 
timpul de utilizare al acestuia.

Data ultimei actualizări: 23.06.2022/2

PPH CERKAMED 
       Wojciech Pawłowski

37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1

Tel/fax 00 48 15 842 35 85



btr-pen.com
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