Sistema de Injeção sem agulhas

Comfort-inTM

Um jeito simples e suave de injetar

ACABE COM O MEDO DE ANESTESIA LOCAL DOS SEUS PACIENTES...

“NÃO USE AGULHAS”
Milhares de pessoas em todo o mundo sofrem de algum grau de fobia de agulhas ou
ansiedade. Nossa Tecnologia alivia esse medo com a técnica de injeção sem agulha

y Praticamente indolor y Preservação tecidual
y Economia de tempo
y Segurança

Para acessar o site do sistema de injeção
sem agulha Comfort in, baixe um leitor de
QR Code em seu celular e aproxime o
telefone do código ao lado.

Anestesia dental sem uso de agulhas

Agora é possível

Sistema de Injeção sem agulhas

Comfort-inTM

Injeção suave através de micro orifício: Comfort-in TM oferece medicação através
de um micro orifício (0,15 mm), preservando o tecido e evitando os pequenos caroços na
pele quando as injeções são repetidamente realizadas no mesmo local.

Comfort-in

0,15mm

Sistema com agulha 0,39mm

Dental: O sistema de injeção sem agulha Comfort-inTM fornece um método
sensivelmente suave para a infiltração de dentes selecionados. Os anestésicos locais são
administrados de forma subcutânea sob pressão dosada, praticamente indolor,
preservando o tecido e de uma forma eficaz dentro de uma fração de segundo.
"As experiências têm mostrado que podem ser usados períodos de dispersão
consideravelmente mais curtos e doses substancialmente mais baixas. Portanto, este
método economiza tempo e é econômico na implementação. Como um resultado da
dose mais baixa, o risco de efeitos secundários é reduzido.”

Nota:
Comfort-inTM é destinado a ser usado para anestesia por infiltração de dentes selecionados
na dentição permanente (de 16 a 26 e 36 a 45 respectivamente), bem como para os dentes
de leite.
TM
A ampola Comfort-in e o seu Cap (tipo reto ou curvo) são descartáveis embalados e
esterilizados e devem ser usados somente uma vez.
O adaptador é um produto descartável destinado a ser usado apenas uma vez. A
esterilidade não é garantida para usos múltiplos, por isso nunca utilizar o mesmo
adaptador para mais do que um cartucho.
TM
Para demonstrar a conformidade com a diretriz MDD 93/42 / CEE, o Comfort-in e
seus componentes receberam a marcação CE. (CE0120).
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ANTES DA INJEÇÃO

É absolutamente necessário o estudo detalhado
TM
do manual de instruções do sistema Comfort-in
• Transfira o anestésico para a ampola, observando que não haja bolhas de ar;
• Evite qualquer contato com a ponta da ampola antes e após preenchê‐la com a
medicação para evitar quaisquer contaminações;
• Para anestesia dentária em geral, a maior parte dos cirurgiões recomenda o uso de
Comfort-inTM nas marcas de aderência dos dentes. Não utilize na mucosa;
• Sempre posicione o injetor verticalmente sobre a gengiva adjacente (90 °);
• Após a aplicação, mantenha o injetor firmemente na posição por 2‐3 segundos.
Caso contrário, podem ocorrer lesões na mucosa;
• O paciente deve estar preparado para o leve ruído da liberação do líquido, evitando
reações reflexas.

