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Ultra Safety Plus Twist-  Septodont kuldstandardi ehk  

turvalise süstimisseadme uuendus 
 
Septodont, maailma liider valuravis, on alati olnud hambaravi esirinnas, arendades, tootes ja 
turustades laia valikut kvaliteetseid hambaravitooteid üle kogu maailma. See Prantsusmaa 
ettevõte, mis on 100% pühendunud hambaravinõeltele, jätkab uuendusi Ultra Safety Plus 
Twistiga, mis on kuldstandardi ehk turvalise süstimisseadme uuendus. Tegemist on 
tootearendusega, mis aitab hambaarstidel end veel tõhusamalt kaitsta nõelatorkevigastuste 
eest. 

Nõelatorkevigastused: märkimisväärne risk 
Maailma Tervishoiuorganisatsiooni hinnangul puutub 35 miljonist tervishoiutöötajast  
3 miljonit inimest igal aastal kokku vere kaudu levivate patogeenidega*. 
 
Nõelatorkevigastused kujutavad endast märkimisväärset riski: 
 

- Tervis: Tervishoiutöötajate hulgas on umber 40% HBV- ja HCV-nakkustest ja 2,5% HIV-
nakkustest tingitud kokkupuutest teravate instrumentidega töökohal* 

- Kulud: Tervishoiuorganisatsiooni kulud süstlatorkevigastuse korral on umbes 747.- US 
dollarit (vahemikus 199.- kui 1691.- US dollarit)** 

- Seadusandlus: Paljud tervishoiuasutused on kehtestanud süstlatorkevigastuste 
vältimiseks õigusaktid, millega nõutakse ohutusmeetmete rakendamist, turvaseadmete 
kasutamist ja keelatakse nõeltele korki tagasi panna. 

 

Ultra Safety Plus Twist: turvaline ja lihtne seade 
Ultra Safety Plusist on saanud turvaseadmete kuldstandard, mis näitab oma tõhusust 
hambaarsti ja hambaravi personali kaitsmisel nõelatorkevigastuste eest ning vastab 
uusimatele eeskirjadele. Uus Ultra Safety Plus Twist on patenteeritud Twist-Lock 
lukustussüsteemiga ning seadet on nüüd turvalisem ja lihtsam kasutada:  

- Lukustusmehhanism fikseerib käepideme süsteseadme külge, vältides käepideme 
juhuslikku lahtitulekut- süstal on arsti käes kindlamalt tunnetatav ja turvalisem. 
 

Seade on saadaval steriliseeritava käepidemega. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Septodontil on üle 80 aasta olnud ülemaailmne mõju hambaravimaterjalide ja 
lokaalanesteetikumide tootmisel hambaarstide kogukonnale. Tänapäeval on Septodont 
valuravi liider, tegutseb enam kui 150 riigis, heaks kiidetud tervishoiuametite poolt. 
Septodontil on 8 tootmisüksust 4 kontinendil: Kanada, USA, India, Prantsusmaa (3), Brasiilia 
(2). Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.septodont.com 
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