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HELPie ® purutuki-kielisuoja-syljenimu KÄYTTÖOHJE
Kiitämme Teitä HELPie-hoitovälineen valinnasta.
Toivomme tästä hoitovälineestä todellista apulaista arvokkaaseen työhönne.

Pyydämme Teitä perehtymään huolellisesti tähän ohjeistukseen ennen käyttöönottoa. Tämä
ohjeistus koskee ainoastaan HELPie-hoitovälinettä, joka on suunniteltu ainoastaan
hammaslääketieteellisiin toimenpiteisiin ammattilaiskäyttöön ja sitä tulee käyttää vain ihmisten
hoidossa. Asiakasta ei tule jättää yksin hoitovälineen ollessa asiakkaan suussa. Käytettäessä
hoitovälinettä muuhun tarkoitukseen tai tämän ohjeistuksen vastaisesti, valmistaja ei ole siitä
vastuussa.
HELPie purutuki-kielenpidin-imu on yksiosainen, tehdaspuhdas ja kertakäyttöinen hoitoväline.
Ihmisen anatomiasta johtuen, suun oikealle ja vasemmalle puolelle on omat kappaleensa.
Hoitoväline auttaa pitämään asiakkaan suun auki estäen suun sulkemisen hoitotoimenpiteen
aikana, pitämään kielen poissa työskentelyalueelta sekä samalla imee nesteen (syljen,
veren jne.) pois suusta.

HELPien käyttöönotto on helppoa:
1. Hoitovälineen mukana tuleva adapteriletku liitetään HELPien imuputken etupäähän hieman
kiertäen ja samalla työntäen. HELPie-kokonaisuus liitetään adapteriletkun avulla
hammashoitoyksikön omaan syljenimuun. Letku sopii useimpiin syljenimuihin suoraan ilman
erillistä adapteria.
2. HELPie viedään suuhun toimenpidealueeseen nähden vastakkaiselle puolelle, jotta
työskentelyalue jää hyvin esille. Pyydä asiakasta rentouttamaan purentalihaksiaan avaamalla suu
pari kertaa täysin auki. Tämä helpottaa tuotteen asentamista. Tuote asennetaan purutuen tavoin
ylä- ja alahampaiden väliin. Kieli asettuu yleensä itsestään kielikartioon. Tarvittaessa asiakasta voi
pyytää kohottamaan kieltään hoitovälinettä suuhun asetettaessa.
3. HELPien hampaita vasten tulevat pinnat ovat hienokseltaan kaarevat, joten sen säätäminen on
mahdollista asiakkaan ollessa istuvassa, puoli-istuvassa tai makuuasennossa. Säätäminen tapahtuu
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kallistamalla HELPietä pystysuuntaan ylös- tai alaspäin, jolla mahdollistetaan optimaalinen imu
erilaisiin tilanteisiin. Imuputken sijaintia suussa on mahdollista muuttaa siirtämällä HELPietä
hampaiden välissä sivuttaissuunnassa nieluun päin. Tämä toimenpide voi olla tarpeen, jos
asiakkaalla on suurehkot thorukset tai kapeahko alaleuka.
Koon valinta: Valitse koko asiakkaan suun avautumisen mukaan niin, että HELPie purutuki on
matalampi kuin asiakkaan maksimiavaus. SUU EI SAA JÄÄDÄ MAKSIMIAVAUKSEEN!
4. Tarkasta, että tuotepakkaus ja tuotepussit ovat ehjät ennen niiden avaamista. Jos ne ovat
vahingoittuneet, älä ota tuotetta käyttöön äläkä hävitä pakkauksia, vaan ota yhteys myyjään tai
valmistajaan. Ota talteen pakkauksen tarrassa oleva LOT-numero (tärkeä seurattavuuden takia) ja
odota myyjän tai valmistajan ohjeistus asian selvittämiseksi.
5. Jos mahdollisesti tullut vaaratilanne HELPien käytössä, informoi välittömästi myyjää tai
valmistajaa. Älä hävitä tuotetta äläkä pakkausta. Ota talteen pakkauksen tarrassa oleva LOTnumero (tärkeä seurattavuuden takia) ja odota myyjän tai valmistajan ohjeistus asian
selvittämiseksi.
Säilytys ja varastointi:
Varastointi normaalissa huoneen lämmössä auringolta suojattuna.
Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
Hävittäminen: Tuote ja pakkauspussi hävitetään poltettavana sekajätteenä.

Tekniset tiedot:
HELPie on CE-merkitty tuote. Se täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevan neuvoston direktiivin EU
2017/745 sekä direktiivin nojalla annettujen lakien (mm. terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista
annetun lain 719/2021 määrittämät vaatimukset MD1 -tuoteluokan laitteena. Tuotteen
valmistuksessa käytettävä materiaali on elintarvike- ja terveydenhoitoalalle hyväksyttyä muovia ja
sen valmistus tapahtuu standardien ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 ja 13485:2016 mukaisesti.
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