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ZGODNE 
Z NOWYMI 

REGULACJAMI1

ULTRA SAFETY PLUS XL
BEZPIECZNY SYSTEM DO INIEKCJI

NOWE PRZEPISY  
DOTYCZĄCE ZRANIENIA IGŁĄ?

BĄDŹ BEZPIECZNY

Uchwyt do sterylizacji 
w autoklawie

Przezroczysty cylinder 
sprawia, że aspiracja jest 
łatwo widoczna

Przesuwana 
osłonka chroni 
przed zakłuciem

Możliwość ponownego 
załadowania ampułki,  
idealne dla długich zabiegów
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Jako światowy lider w dziedzinie kontroli bólu w stomatologii1 Septodont wychodzi na przeciw zwiększonemu 
zapotrzebowaniu na proste i bezpieczne systemy do iniekcji spełniające wymagania nowych regulacji unijnych2. 

Ultra Safety Plus XL to bezpieczny system do iniekcji gwarantujący ochronę przed zranieniem igłą  
podczas wszystkich anestetycznych procedur w stomatologii.

Ultra Safety Plus XL  
– bądź bezpieczny
Zranienia powodowane przez igły i inne ostre narzędzia 
należą do grupy najczęstszych i najpoważniejszych 
ryzyk, na jakie narażeni są pracownicy służby zdrowia, 
a dodatkowo generują one wysokie koszty zarówno 
dla systemów opieki medycznej jak i dla całego 
społeczeństwa.
W wielu krajach toczy się ożywiona debata nad 
możliwościami ochrony pracowników służby zdrowia 
przed zranieniami spowodowanymi zakłuciem igłą. 
W 2010 roku Komisja Europejska opublikowała 
Dyrektywę3 wprowadzającą w życie Ramową Umowę 
dotyczącą zasad zapobiegania często występującym 
ukłuciom ostrymi narzędziami, w tym igłami 
dentystycznymi. Dwa z głównych zaleceń w tym zakresie 
dla przedstawicieli zawodów medycznych to eliminacja 
praktyki ponownego nakładania osłony na igłę oraz 
stosowanie urządzeń do bezpiecznych iniekcji wszędzie 
tam, gdzie są one dostępne.
Dla firmy Septodont, jako partnera lekarzy dentystów 
w dziedzinie kontroli bólu, był to kolejny impuls do 
tworzenia nowych technologii mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa personelu medycznego. 

Zalety  
Ultra Safety Plus XL
•   Ochrona przed niepożądanym zranieniem igłą
•   Ochrona przez zakażeniem krzyżowym
•   Równomierne, niskie ciśnienie aplikacji środka 
znieczulającego

•   Możliwość biernej i aktywnej aspiracji
•   Zastosowanie jednego zestawu do iniekcji dla jednego 

pacjenta
•   Łatwy sposób użycia
•   Zwiększenie zaufania pacjenta
•   Zwiększenie bezpieczeństwa procedur anestetycznych

1  Septodont jest jedyną firmą produkującą 500 milionów ampułek ze znieczuleniem rocznie (źródło: wewnętrzne dane firmy)
2  Dyrektywa Rady 2010/32/EU z 10 maja 2010 roku oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 czerwca 2013 roku
3 Dyrektywa Rady 2010/32/EU z 10 maja 2010 roku

ULTRA SAFETY PLUS XL
BĄDŹ BEZPIECZNY

Uchwyt do sterylizacji 
w autoklawie

Przezroczysty cylinder 
sprawia, że aspiracja jest 
łatwo widoczna

Przesuwana osłonka 
chroni przed 
zakłuciem

Możliwość ponownego 
załadowania ampułki,  
idealne dla długich zabiegów
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ULTRA SAFETY PLUS XL
 

Ultra Safety Plus XL zmniejsza w znacznym stopniu 
ryzyko zranienia poprzez ukłucie igłą
Metodologia: Badanie dokumentowało wszystkie zranienia w wyniku ukłucia igłą, które miały miejsce w okresie pięciu lat 
w dwóch różnych ośrodkach:

1.       Uniwersytecka Klinika Dentystyczna, w której system Ultra Safety Plus zaczęto stosować w czwartym roku badania
2.      Prywatna Klinika Dentystyczna stosująca strzykawki metalowe

Częstotliwość zranień w wyniku ukłucia igłą

Skutki ekonomiczne zranień w wyniku ukłucia igłą
Przeprowadzono również analizę kosztów leczenia zranień w wyniku ukłucia igłą:
•   Przy zastosowaniu tylko podstawowej profilaktyki przeciwwirusowej, bez dalszej farmakoterapii – koszt 296,70 GBP
•   Przy zastosowaniu pełnej farmakoterapii, bez absencji chorobowej – koszt 2 151,70 GBP
•   Przy zastosowaniu podstawowej profilaktyki przeciwwirusowej i kompletnej procedury leczniczej bez absencji 
chorobowej – koszt 3 845,31 GBP

Koszt zakupu strzykawek do bezpiecznej iniekcji jest zbliżony do kosztu strzykawek  
wielokrotnego użytku, jednak redukcja strat finansowych i psychologicznych  
związanych z postępowaniem w przypadku ukłucia igłą jest bez porównania.1

1. J.M. Zakrzewska et al. Introducing safety syringes into a UK dental school – a controlled study. Brit Dent J 2001; 190; 88-92
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ULTRA SAFETY PLUS XL
WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

Właściwość Wskaźnik skosu
Korzyść Igła może być prawidłowo wpro-
wadzana do tkanki, co zmniejsza ryzyko 
zablokowania igły

Właściwość Wyraźnie 
zdefiniowana i odwra-
calna pierwsza pozycja 
zatrzymania osłony  
na igłę
Korzyść Ochrona 
lekarza i asystentki 
w trakcie zakładania 
nowego wkładu

Właściwość Sterylny, 
jednorazowy uchwyt 
z tłoczkiem
Korzyść Zwiększone 
bezpieczeństwo,  
łatwość użycia

Właściwość  
Nieodwracalna bloka-
da osłonki zabezpie-
czającej igłę
Korzyść Ochrona 
lekarza i personelu 
medycznego  
przed ukłuciem igłą 

Właściwość Możliwość  
załadowania następnego wkładu 
z roztworem środka  
znieczulającego
Korzyść Idealne rozwiązanie 
w przypadku długich zabiegów 
oraz konieczności zastosowania 
większej ilości środka  
znieczulającego

Właściwość  
Możliwość  
wyposażenia w igły 
SEPTOJECT XL 
o zwiększonej o 43% 
średnicy wewnętrznej
Korzyść Precyzyjna 
iniekcja, mniej bolesna 
dla pacjenta  
i bezpieczniejsza  
dla tkanek

Właściwość  
Unikalna,  
przesuwająca się 
osłona igły
Korzyść Ochrona 
lekarza i personelu 
medycznego przed 
zranieniem  
w wyniku ukłucia igłą

Właściwość  
Przezroczysty cylinder 
strzykawki
Korzyść Aspiracja jest 
wyraźnie widoczna

Właściwość  
Antypoślizgowe rowki 
na osłonie stanowiącej 
cylinder strzykawki  
i na uchwycie  
strzykawki
Korzyść Dłonie  
w wilgotnych  
rękawiczkach  
nie ślizgają się

Właściwość Bierna 
lub aktywna aspiracja
Korzyść  
Bezpieczeństwo 
dla pacjenta  
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ULTRA SAFETY PLUS XL
ZAPAMIĘTAJ

   Ważne przypomnienia o przygotowaniu i sposobie użycia Ultra Safety Plus XL

Badania nad sposobem użycia Ultra Safety Plus XL wskazały dwa obszary,  
gdzie zaniechanie czynności zgodnie z instrukcją producenta,  
może spowodować nieefektywne funkcjonowanie systemu. 

Te uwagi mają na celu uniknięcie takich sytuacji.

OSTRZEżENIE! PRAWIDŁOWO ZAMKNIĘTE

Przesunąć ruchomą tuleję do 
tyłu, w kierunku uchwytu, aż do 
usłyszenia wyraźnego kliknięcia. 
Należy upewnić się, że nie ma 
żadnej szczeliny pomiędzy tuleją 
a uchwytem. Kliknięcie potwierdza, 
że tuleja połączyła się szczelnie 
z uchwytem, tworząc  
jeden element.

W jaki sposób urządzenie blokuje się 
na uchwycie?

Na końcu cylindra, od wewnętrznej 
strony, znajdują się niewielkie 
zaczepy, które w momencie 
połączenia tulei z uchwytem, a więc 
kliknięcia, blokują się na trzonie 
uchwytu w specjalnym rowku.

Uwaga: 
Należy sprawdzić, czy tuleja została 
dokładnie połączona z uchwytem. 
Tylko dokładne połączenie zapewnia 
bezpieczne stosowanie urządzenia 
bez możliwości rozłączenia się 
w trakcie zabiegu. Nie może być 
żadnej szczeliny pomiędzy tuleją 
a uchwytem.

Połączenie nie zablokowane Połączenie zablokowane
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Oryginalny system do iniekcji z ochroną przed ukłuciem igłą

Uchwyt przeznaczony 
do sterylizacji  
w autoklawie

Jednorazowa, sterylna  
i zabezpieczona igła. 
Te wysokiej jakości jednorazowe 
i sterylne igły dostępne są  
w rozmiarze XL  
(większa średnica wewnętrzna).

ULTRA SAFETY PLUS XL
BEZPIECZNY SYSTEM DO INIEKCJI

Przez lata system Ultra Safety Plus XL udowodnił swoją skuteczność i łatwość 
użycia, stając się standardem dla bezpiecznych systemów do iniekcji 
z ochroną przed zakłuciem igłą we wszystkich anestetycznych procedurach 
w stomatologii.
System Ultra Safety Plus XL oferowany jest z igłami o różnej długości, 
a uchwyt można wybrać w wersji sterylnej jednorazowej lub do sterylizacji 
w autoklawie.

Jednorazowy, sterylny uchwyt 
z tłokiem, pakowany  
indywidualnie.
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Dostępne uchwyty:

Kartonowe pudełko – 50 jednorazowych, sterylnych, 
indywidualnie pakowanych uchwytów z tłokiem.
Kartonowe pudełko – 50 jednorazowych, sterylnych, 
indywidualnie pakowanych zestawów z igłami 
w jednym rozmiarze. 

Kartonowe pudełko – 100 jednorazowych, sterylnych, 
pojedynczo pakowanych zestawów z igłami w jednym 
rozmiarze + 1 uchwyt z tłokiem z czarnego  
polikarboksylanu do sterylizacji w autoklawie. 

Długość Średnica Kod kolorystyczny

Extra krótkie – 12 mm 30G = 0,30 mm

Krótkie – 21, 25 mm 30G = 0,30 mm

Długie – 35 mm 27G = 0,40 mm

Długość Średnica Kod kolorystyczny

Extra krótkie – 12 mm 30G = 0,30 mm

Krótkie – 16, 21, 25 mm 30G = 0,30 mm

Długie – 35 mm 27G = 0,40 mm

Uchwyt z czarnego  
polikarboksylanu  
do sterylizacji w autoklawie

Uchwyt metalowy do 
znieczuleń nasiękowych 
i przewodowych 
z możliwością tylko biernej 
aspiracji.

Uchwyt metalowy do 
znieczuleń nasiękowych 
i przewodowych 
z możliwością aktywnej 
i biernej aspiracji.

Uchwyt metalowy 
do znieczuleń 
śródwięzadłowych.

ULTRA SAFETY PLUS XL
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Odłączenie uchwytu 
po zakończeniu iniekcji. Po 
zablokowaniu igły w pozycji 
B, należy odłączyć uchwyt.
Trzymając w jednej ręce 
korpus Ultra Safety 
Plus XL, drugą pociągnąć 
tłok uchwytu do tyłu, aż 
do całkowitego cofnięcia 
tłoka, a następnie jednym 

ruchem wyciągnąć uchwyt 
z cylindra.
Pustą ampułkę należy 
usunąć postępując zgodnie 
z punktami   7  i  8  
i wyrzucić do pojemnika na 
szklane odpady. Uchwyt 
należy poddać sterylizacji 
w autoklawie.

Wyjąć sterylny zestaw 
Ultra Safety Plus XL 
trzymając mocno 
cylinder, umieścić w nim 
ampułkę z roztworem 
znieczulającym.

Trzymając uchwyt 
Ultra Safety Plus XL, 
pociągnąć tłok 
maksymalnie do tyłu 
tak, aby uszczelka 
silikonowa znajdująca się 
na zakończeniu tłoka nie 
była widoczna. Następnie 
końcówkę uchwytu 
wsunąć pod kątem 
do cylindra i docisnąć 
dokładanie cylinder do 
podstawy uchwytu.

Teraz przesunąć 
ruchomą tuleję do tyłu, 
w kierunku uchwytu, 
aż do usłyszenia 
wyraźnego „kliknięcia”, 
potwierdzającego 
dokładne połączenie 
korpusu Ultra Safety 
Plus XL z uchwytem. 
Należy upewnić się, że 
nie ma żadnej szczeliny 
pomiędzy tuleją 
a uchwytem.

W jaki sposób 
urządzenie blokuje się 
na uchwycie? Na końcu 
cylindra, od strony 
wewnętrznej, znajdują 
się niewielkie zaczepy, 
które w momencie 
łączenia tulei z uchwytem 
(co jest potwierdzone 
„kliknięciem”) blokują 
się na trzonie uchwytu 
w specjalnym rowku.

Uwaga: należy sprawdzić, czy tuleja została dokładnie 
połączona z uchwytem. Tylko dokładne połączenie 
zapewnia bezpieczne stosowanie urządzenia bez 
możliwości rozłączenia się w trakcie zabiegu. Nie może 
być żadnej szczeliny pomiędzy tuleją a uchwytem.

Jeżeli używana jest 
tylko jedna ampułka.
Uwaga: podczas 
wielokrotnej iniekcji przy 
użyciu jednej ampułki, 
wykonujący iniekcję może 
bezpiecznie odkładać 
strzykawkę do dalszego 
użycia, przesuwając 
ruchomą tuleję, chroniącą 
przed ukłuciem igłą, 
do pierwszego oporu, 
tj. do pozycji A. Jeśli 
istnieje potrzeba użycia 

kolejnej ampułki, należy 
postępować zgodnie 
z punktami   7  i  8 .
Po zakończeniu zabiegu, 
należy przesunąć 
tuleję zabezpieczającą 
do przodu do pozycji 
zablokowania (B), co 
będzie potwierdzone 
wyraźnym „kliknięciem”. 
Teraz igła została 
bezpiecznie 
i nieodwracalnie 
zablokowana w tulei.

1

5

6

2 3

A B

ULTRA SAFETY PLUS XL
SPOSóB UżYCIA
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Umieszczenie drugiej 
ampułki. UWAGA: 
Jeśli zabieg wymaga 
zastosowania więcej niż 
jednej ampułki, należy 
przesunąć ruchomą tuleję 
do pozycji A (rys. 5), aby 
zabezpieczyć się przed 
ukłuciem igłą.
Aby wymienić pustą 
ampułkę na nową, 
najpierw należy odłączyć 
uchwyt od zestawu. 
Trzymając w jednej ręce 
korpus Ultra Safety 
Plus XL, drugą pociągnąć 

tłok uchwytu do tyłu, aż 
do całkowitego cofnięcia, 
a następnie jednym 
ruchem wyciągnąć uchwyt 
z cylindra.

UWAGA: Jeśli tuleję 
przesuniemy przypadkowo 
dalej, do pozycji B, system 
zostanie nieodwracalnie 
zablokowany. Nie należy 
podejmować prób 
cofnięcia tulei, lecz użyć 
nowy zestaw Ultra Safety 
Plus XL.

Wyjmowanie pustej 
ampułki. Trzymając 
uchwyt przesunąć 
tłok do przodu, tak 
aby była widoczna 
silikonowa uszczelka. 
Następnie wsunąć 
końcówkę tłoka do pustej 
ampułki znajdującej się 
w cylindrze i pociągnąć 
do tyłu wyciągnąć pustą 
ampułkę „przyssaną” do 
silikonowej uszczelki. 
Aby usunąć ampułkę nie 

dotykając jej, wystarczy 
lekko pociągnąć tłok do 
tyłu bezpośrednio nad 
specjalnym pojemnikiem 
na szklane odpady. Pusta 
ampułka wpadnie sama 
do tego pojemnika.

Teraz można umieścić 
w cylindrze nową 
ampułkę, postępując 
zgodnie z procedurą, 
zaczynając od punktu  1 .

BIERNA ASPIRACJA: U podstawy 
cylindra, w którym została umieszczona 
ampułka, jest niewielka wypukłość 
(wygląda jak kropelka kleju) utrzymująca 
centralnie igłę tak, aby jej końcówka 
mogła przebić membranę ampułki. 
W momencie rozpoczęcia iniekcji, gdy 
membrana jest dociskana do wypukłości, 
tworzy się wgłębienie w membranie, 
powodując wzrost ciśnienia w ampułce 
i w wyniku wytworzenia podciśnienia 
w igle następuje aspiracja.

AKTYWNA ASPIRACJA: Aktywna 
aspiracja uzyskiwana jest dzięki 
silikonowej uszczelce, umieszczonej na 
zakończeniu tłoka uchwytu strzykawki. 
Uszczelka wytwarza podciśnienie 
w momencie, gdy wykonujący iniekcję 
pociąga tłok strzykawki do tyłu.
Korek ampułki przesuwa się do tyłu za 
końcówką tłoka powodując aktywną 
aspirację, która jest najlepiej widoczna, 
gdy zużyte jest minimum 0,25 ml 
do 0,35 ml roztworu znieczulającego.

Teraz wszystkie 
czynności będą odbywać 
się z dala od igły. Usunąć 
nakładkę z igły i wyrzucić. 
System jest gotowy do 
użycia.

4

7 8
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zostały specjalnie zaprojektowane w celu 
zapewnienia pacjentowi większego komfortu 
dzięki unikalnej zastosowanej technologii 
produkcji igieł, która umożliwiła powiększenie 
wewnętrznej średnicy igły do 43% przy 
utrzymaniu średnicy zewnętrznej takiej samej, jak 
posiadają zwykłe igły standardowe.

1.  Standardowe 
średnice 
zewnętrzne

2.  Wewnętrzna 
średnica o 43% 
większa

1

2

Wskaźnik skosu
Igły Septoject i Septoject XL posiadają oznakowanie 
skosu igły, które znajduje się na plastikowym 
kapturku. Pomaga to lekarzowi w prawidłowym 
ustawieniu skosu igły tak, aby precyzyjnie dokonać 
iniekcji nawet wtedy, gdy końcówka igły znajdzie 
się poniżej linii dziąsła. Ażeby zapobiec rozerwaniu 
okostnej, igła powinna być wprowadzana po skosie 
przylegającym do kości.

Uwaga: Jeśli wprowadza się igłę z dala od kości, 
może dojść do rozerwania okostnej, które spowoduje 
bolesną iniekcję podokostnową.

DOBRZE

SEPTOJECT XL

STANDARDOWA  
IGŁA

ŹLE ŹLE

Dwuczłonowy korpus urządzenia 
Ultra Safety Plus XL jest 
produkowany wg tych samych 
precyzyjnych standardów, które 
obowiązują przy produkcji igieł, 
z zastosowaniem nowoczesnych 

technik wtryskowej obróbki 
polimerów. Kapturki są 
opracowywane plazmowo, a igły 
umieszczane są w nich przy 
użyciu wysoko wytrzymałego 
materiału wiążącego. Proces 

montażu jest oczywiście całkowicie 
zautomatyzowany. Następnie 
Ultra Safety Plus XL poddawane 
jest procesowi kontroli finalnej 
i sterylizowane za pomocą promieni 
gamma lub tlenku etylenu.

Igły Septoject XL

Ultra Safety Plus XL

ULTRA SAFETY PLUS XL
IGŁY XL 
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ZGODNE 
Z NOWYMI 

REGULACJAMI

ULTRA SAFETY PLUS XL
BEZPIECZNY SYSTEM DO INIEKCJI
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BĄDŹ BEZPIECZNY


