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1. IDENTIFIKATION AF VIRKSOMHEDEN
Navn på virksomhed
American Orthodontics
3524 Washington Avenue
Sheboygan, WI 53081

24 TIMERS NØDHJÆLPSTELEFONNUMMER
(920) 457-5051
Kontakt for information
(920) 457-5051

2. INFORMATION OM PRODUKTET
Produktets navn:
Produktbeskrivelse:
Produktartikelnummer:
Materiale:

Syreholdigt ætsemiddel (gel/væske)
Adhæsiver – 37 % phosphorsyre ætsemiddel
REF 020-028536 og REF 020-028535
Phosphorsyre

3. BRUGSINDIKATIONER, ANVENDELSESMULIGHEDER
Syreholdigt ætsemiddel er et phosphorsyre ætsemiddel der anvendes til ætsning af emalje og dentin for at fremme
adhæsion af primer/bindemiddel adhæsiver på tandstruktur og restorationsmaterialer.

4. KONTRAINDIKATIONER
Det er tandlægens primære ansvar at klarlægge evt. mulige kontraindikationer, der kan forhindre anvendelsen af
American Orthodontics’ produkter.

5. ADVARSEL
Syreholdigt ætsemiddel indeholder phosphorsyre og er ætsende. Undgå kontakt med øjne, slimhinde og hud. Se
American Orthodontics’ sikkerhedsdatablad ”Phosphorsyre”.
Syreholdigt ætsemiddel indeholder kobber-polyphthalocyanin og Quinolingult/FD&C No. 10 (syntetisk gult farvestof).
Patienter der er overfølsomme eller allergiske overfor disse farvestoffer, må ikke komme i kontakt med dem.

6. BIVIRKNINGER
Under brug kan uønskede bivirkninger omfatte allergisk reaktion og mindre ubehag og smerte.

7. PROCEDURER FØR START
1. Emaljeoverfladen(-erne), der skal bindes, renses ved hjælp af et roterende instrument med en gummikop eller
børste.
2. Undlad at anvende rensende pasta, som indeholder olie. Dette kan efterlade et tyndt lag, som vil hindre
ætsningen.
3. Skyl grundigt og tør tænderne med olie/fugtfri trykluft.

8. TRINVIS VEJLEDNING
BEMÆRK:

Hvis du anvender andre gelætsende systemer, så bedes du læse producentens brugsanvisning inden brug.
Nedenstående procedure gælder kun for American Orthodontic syreholdigt ætsemiddel.
1. Doser syreholdigt ætsemiddel på blandingsbakken.
2. Isoler de tænder, der skal ætses.
3. Dup hele det område, der skal bindes, med syreholdigt ætsemiddel. Undlad at skrubbe emaljen med
syreholdigt ætsemiddel. Undgå at syreholdigt ætsemiddel kommer i kontakt med blødvæv.
4. Lad ætsemidlet virke i 30 sekunder (60 sek. på mælketænder).
5. Skyl hver tand med vand/lufttør i 10 sek. (20 sek. for gelætsning) for at standse ætsningsprocessen. Det
ætsede område skal have et kridhvidt udseende. Ellers skal du ætse i yderligere 10-15 sekunder.
6. Fjern demineraliserede partikler

9. OPBEVARING OG TRANSPORTFORHOLD
Opbevaring
• Hold beholderen tæt lukket.
• Opbevares ved mellem 10° - 25 °C (50° - 77 °F)
• Holdbarhed ved stuetemperatur er i henhold til udløbsdato. Vend produkterne om for at optimere holdbarhed.
Transport
• Opbevares ved mellem 10° - 25 °C (50° - 77 °F)
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Hårdfør eller voldsom håndtering kan forårsage beskadigelse af produktet

10. OVERVEJELSER OMKRING BORTSKAFFELSE
Små mængder syreholdigt ætsemiddel kan fortyndes med rigelige mængder vand ned i afløbet. Større mængder skal
bortskaffes i overensstemmelse med lokale/statslige love. Tom emballage kan genbruges efter grundig og korrekt
rengøring.

11. BEGRÆNSNING AF GARANTI
Købers retsmidler med hensyn til evt. krav, der måtte opstå pga. en defekt af produkt eller serviceydelse, skal være
begrænset udelukkende til retten til reparation eller erstatning af sådanne artikler (efter sælgers eget valg) eller til
refundering af købsprisen. Under ingen omstændigheder skal sælger være ansvarlig for evt. følgeskader indbefattet
tabt fortjeneste for køberen med hensyn til evt. varer eller serviceydelser, som sælgeren har leveret. Skadeskrav eller
manglende levering skal foretages inden for 30 dage efter modtagelse af ordren.

12. REGULATORISK INFORMATION
MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Tyskland
American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081 • (920) 457-5051
SE BRUGSANVISNINGEN
IKKE-STERIL

ADVARSEL ÆTSENDE

FORSIGTIG – SE BRUGSANVISNINGEN

OPBEVARES VED MELLEM 10° - 25 °C (50 °F - 77 °F)

SE WWW.AMERICANORTHO.COM FOR SYMBOLFORKLARING
FORSIGTIG: IFØLGE AMERIKANSK LOVGIVNING MÅ DENNE ANORDNING KUN SÆLGES ELLER
BESTILLES AF EN TANDLÆGE.

De informationer, der findes i brugsanvisningen, betragtes som gyldige og nøjagtige. American Orthondontics giver
imidlertid ingen garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, med hensyn til fuldstændigheden af informationerne under
alle mulige forhold. Der skal altid anvendes rimelige sikkerhedsforanstaltninger.

