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Svenska 

 Produkten ska endast användas som skyddspåse för digitala sensorer för dental röntgen. 

Förvaras i rumstemperatur, fritt från damm och fukt.  

Så här använder du sensorskyddet: 

1. Välj ett skydd som är lagom stort till sensorn, stl 2, 1 eller 0. 

2. Skjut sensorn ända in i skyddet. Skyddet ska sluta tätt om sensorn och fogarna ska löpa längs med kanten på sensorn – inte tvärs 
över den platta bildytan.  

Om skydden används på rätt sätt skyddar de mot bakterier och infektioner. Använd sensorskydd varje gång du använder sensorn. Använd 
aldrig sensorn utan skydd. Använd aldrig ett skydd som är skadat. Släng alltid skyddet efter varje patient.  

OBS! Om ett sensorskydd skulle gå sönder medan du använder det måste du omedelbart slänga det och byta ut det mot ett nytt.   

Norsk 

Slik bruker du sensorbeskyttelsen:  

1. Velg en beskyttelse som passer til sensor, str. 2, 1 eller 0. 

2. Legg sensoren inn i beskyttelsen. Beskyttelsen skal være tett rundt sensoren og kantene skal følge kantene på 

sensoren – ikke tvers over bildeflaten. 

Dersom beskyttelsen brukes på den riktige måten, beskytter den mot bakterier og infeksjoner. Bruk sensorbeskyttelse hver gang du 

bruker sensoren. Bruk aldri sensoren uten beskyttelse. Bruk aldri en beskyttelse som er ødelagt. Kast alltid beskyttelsen etter hver 

pasient. 

OBS! Dersom en beskyttelse blir ødelagt når du bruker den må du umiddelbart kaste den og bytte til en ny. 

 

Dansk 

Brugervejledning i brugen af sensorbeskyttelsesposer.: 

1. Vælg en beskyttelsespose som er tilpas stor til sensoren - str. 2, str. 1 eller str. 0. 

2. Skub sensoren ind i beskyttelsesposen. Beskyttelsesposen skal slutte helt tæt om sensoren og svejsningerne skal løbe på langs 
med kanten på sensoren – Ikke over langs over sensoren.  

Hvis beskyttelsesposen bruges korrekt, beskytter den mod bakterier og infektioner. Anvend en beskyttelsespose hver gang du skal tage 
billeder med sensoren. Brug aldrig sensoren uden en beskyttelsespose. Brug aldrig en beskyttelsespose som er beskadiget. Smid altid 
beskyttelsesposen ud efter hver patient.  

OBS! Hvis en beskyttelsespose skulle gå i stykker mens du tager billeder, skal  du straks smide  beskyttelsesposen ud og erstatte den med 
en ny.   
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