
Test sprawności nożyczek 

 

Materiały testowe: 

• Materiały do testów 

 Tkanina: gęstość 20“ / 100% bawełna /grubość ok.0,4 mm. 

Test cięcia: 

• W trakcie cięcia, nie wywierać bocznego nacisku na ostrza za pośrednictwem uchwytów 

(wykonać 3 niezależne nacięcia). 

• Cięcia wykonać ukośnie lub pod kątem prostym do kierunku splotu. 

• Nożyczki nie mogą się zacinać, a końcówki nie mogą się haczyć podczas testu cięcia. 

Rezultat: 

• Materiał testowy musi zostać płynnie rozcięty, bez szarpania lub rozdzierania. 

• 2/3 ostrza musi mieć wystarczająco ostrą  krawędź, aby umożliwiać cięcie. 

• Narzędzia, które nie przejdą testu cięcia należy odseparować i wysłać do producenta do 

naprawy. 

 

Test sprawności pęset 

 

• Szpilka naprowadzająca zapobiega przemieszczeniu poprzecznemu pyszczka; nie wolno jej 

wyginać. 

• Szpilka naprowadzająca musi centralnie wchodzić do otworu. Przy zamykaniu i otwieraniu 

pęsety, szpilka nie może się zacinać, ani trzeć o krawędzie. 

• Sprężyny nie wolno wyginać ponieważ może to wpłynąć na odległość pomiędzy elementami 

pyszczka  oraz na siłę sprężynowania/ docisku pęsety . 

• Odległość pomiędzy częsciami  pyszczka jest określona w standardach DIN, w zależności od 

rozmiaru pęset (wskazania dla producenta). 

• Zgodnie z DIN, siła sprężynowania mierzona jest w Newtonach i związana jest z kształtem i 

długością pęset (wskazania dla producenta) 

• Sprężyna może ulec odkształceniu, jeśli pęsety będą ściskane do pozycji zamkniętej podczas 

pakowania niewłaściwe działanie 

• Odseparować uszkodzone narzędzia i wyrzucić je lub wysłać do producenta do naprawy. 

 



Test sprawności kleszczyków atraumatycznych 

 

• pyszczki zamykają się sprężynowo, równolegle, od samej końcówki przez długość całego profilu 

ząbkowanego, kiedy ramiona są złączone ze sobą do zatrzaśnięcia. 

• pyszczki całkowicie pokrywają się ze sobą. 

• Przy całkowitym zamknięciu elementy zapadki muszą się schodzić ze sobą. 

Ząbki musza się całkowicie zazębiać. 

Testowanie właściwości atraumatycznych 

Materiał testowy: 

• DIN: brak specyfikacji 

• Aesculap: pojedyncza warstwa ręcznika papierowego 

• Rezultat: 

• Ząbki pyszczków muszą pozostawić pełen odcisk ząbkowania kiedy narzędzie jest zamknięte, ale 

nie mogą przedziurawić papieru. 

• Jeśli pyszczki nie pozostawią kompletnego odcisku, oznacza to że nie zamykają się prawidłowo 

(złe ułożenie pyszczków). 

• Narzędzia z uszkodzonymi ząbkami oraz niewłaściwym ułożeniem pyszczków należy wysłać do 

producenta w celu naprawy 

 

Test sprawności igłotrzymaczy  z twardymi wkładkami i bez wkładek 

 

Testowanie własności zamykania: 

• Materiał testowy zgodny z ISO 7151: włókna syntetyczne (nici chirurgiczne) o maksymalnej 

średnicy 0,2 mm 

• Materiał testowy zgodny z DIN 58298 Część 3: syntetyczna nić o maksymalnej średnicy 0,2 mm  

• Test wykonywany jest na odcinku górnej 1/3 długości i w środkowym odcinku pyszczka. Nić musi 

zostać uchwycona pyszczkiem (końcówką roboczą igłotrzymacza).  

Rezultat: 

• Nitka nie może się wysuwać przy obciążeniu testowym rzędu 20 N (2 kg).  

 

 



Test sprawności kleszczy Luera i odgryzaczy kostnych typu Liston 

 

Testowanie cięcia (DIN 58298 Część 4): 

• Materiał testowy 

  DIN: tektura o gramaturze 250 g/m² 

  Aesculap: tektura o gramaturze 169 g/m² 

• W teście cięcia, 2/3 krawędzi tnących kleszczy i odgryzaczy kostnych musi przeciąć materiał 

testowy.  

W ramach testu należy wykonać trzy cięcia.  

Rezultat:  

• Materiał testowy musi być rozcięty gładko, bez szarpania i rozdzierania. 

• Krawędzie tnące nie mogą odchodzić od materiału na żadnym odcinku długości cięcia. 

 

Test sprawności składanego odgryzacza kostnego typ Kerrison 

 

• Śruby w miejscu połączenia i przy sprężynie musza być dokręcone i nie mogą się obluzowywać w 

trakcie używania narzędzia 

• Sprężyna nie może być uszkodzona 

Testowanie cięcia (DIN 58298 Część 4): 

• Materiał testowy 

   DIN: brak specyfikacji 

   Aesculap: tektura o gramaturze 169 g/m² 

Rezultat: 

• 2/3 krawędzi tnących odgryzacza musi przeciąć materiał testowy. 

•  Materiał testowy musi być nacięty gładko, bez szarpania i rozdzierania. 

   Materiał testowy musi zostać całkowicie usunięty z elementu dociskającego odgryzacza. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


