GEBRUIKSINSTRUCTIES – Zuur-etsmiddel
IFU_L-000559 REV01

Pagina 1 van 2
Publicatiedatum: 24 juli 2020

1. IDENTIFICATIE VAN DE ONDERNEMING
Bedrijfsnaam
American Orthodontics
3524 Washington Avenue
Sheboygan, WI 53081

24 UUR TELEFOONNUMMER VOOR NOODGEVALLEN
(920) 457-5051
Telefoonnummer voor informatie
(920) 457-5051

2. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT
Productnaam:
Beschrijving product:
Artikelnummer product:
Materiaal:

Zuur-etsmiddel (gel/vloeistof)
Kleefstoffen – 37% fosforzuur-etsmiddel
REF 020-028536 en REF 020-028535
Fosforzuur

3. AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK, GEBRUIKSDOMEIN
Zuur-etsmiddel is een etsmiddel op basis van fosforzuur dat wordt gebruikt voor het etsen van glazuur en dentine om
de hechting van kleefstoffen van primer/bindmiddel aan de tandstructuur en restauratieve materialen te bevorderen.

4. CONTRA-INDICATIES
Het is de primaire verantwoordelijkheid van de tandheelkundige en/of orthodontist om eventuele contra-indicaties te
identificeren die het gebruik van de producten van American Orthodontics kunnen uitsluiten.

5. WAARSCHUWINGEN
Zuur-etsmiddel bevat fosforzuur en is een bijtende stof. Vermijd contact met de ogen, het slijmvlies en de huid.
Raadpleeg het SDS “Fosforzuur” van American Orthodontics.
Zuur-etsmiddel bevat koperpolyftalocyanine en chinolinegeel/FD&C geel nr. 10. Patiënten die gevoelig of allergisch
zijn voor deze kleurstoffen mogen niet in contact komen met dit product.

6. BIJWERKINGEN
Tijdens het gebruik kunnen ongewenste bijwerkingen allergische reacties en lichte ongemakken en pijn omvatten.

7. VOORBEREIDINGSPROCEDURES
1. Gebruik een roterend instrument met een rubberen cup of borstel voor profylaxe van het/de te verlijmen
emailoppervlak(ken).
2. Gebruik geen profylactische pasta's die olie bevatten. Dit kan een laagje achterlaten dat het etsen belemmert.
3. Goed spoelen en de tanden drogen met olie-/vochtvrije perslucht.

8. STAPSGEWIJZE INSTRUCTIES
OPMERKING:

Raadpleeg de gebruiksinstructies van de fabrikant als u andere gel-etssystemen gebruikt. De
onderstaande procedure is alleen relevant voor Zuur-etsmiddel van American Orthodontics.
1. Breng Zuur-etsmiddel aan op een mengkussen.
2. Isoleer de tanden voor het etsen.
3. Breng Zuur-etsmiddel aan op het hele te verlijmen oppervlak. Wrijf geen Zuur-etsmiddel in het tandglazuur.
Zorg ervoor dat Zuur-etsmiddel niet op zacht weefsel komt.
4. Laat etsen gedurende 30 seconden (60 seconden voor melktanden).
5. Spoel elke tand met water/luchtnevel gedurende 10 seconden (20 seconden voor gel-etsen) om het etsproces
te stoppen. Het geëtste gebied moet er sneeuwwit uitzien. Als dit niet het geval is, ets dan opnieuw gedurende
10 tot 15 seconden.
6. Gedemineraliseerde deeltjes verwijderen

9. OPSLAG- EN TRANSPORTVOORWAARDEN
Opslag
• Houd de container goed gesloten.
• Bewaar tussen 50°- 77°F (10°- 25°C)
• Houdbaarheid bij kamertemperatuur is per houdbaarheidsdatum. Roteer de voorraad om de houdbaarheid te
optimaliseren.
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Transport
• Transporteer bij temperaturen tussen 50°- 77°F (10°- 25°C)
• Hardhandige of ruwe behandeling kan het product beschadigen

10. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
Kleine hoeveelheden Zuur-etsmiddel kunnen verdund met een grote hoeveelheid water via de afvoer worden
verwijderd. Grotere hoeveelheden moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale/landelijke
wetgeving. Lege verpakkingen kunnen na grondige en correcte reiniging worden gerecycled.

11. GARANTIEVERPLICHTING
De rechtsmiddelen van koper met betrekking tot enige claim die voortvloeit uit een gebrek in goederen of diensten zijn
uitsluitend beperkt tot het recht op reparatie of vervanging van dergelijke goederen (naar keuze van de verkoper) of
tot terugbetaling van de aankoopprijs ervan. De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor enige gevolgschade of
incidentele schade, met inbegrip van gederfde winsten die koper heeft geleden met betrekking tot goederen of
diensten die door de verkoper zijn geleverd. Claims voor schade of gebrek moeten binnen 30 dagen na ontvangst van
de bestelling worden ingediend.

12. REGELGEVING
MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Duitsland
American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081 • (920) 457-5051
ZIE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
NIET STERIEL

OPGELET CORROSIEF

OPGELET – RAADPLEEG GEBRUIKSINSTRUCTIES

BEWAAR TUSSEN 50°F - 77°F (10° - 25°C)

ZIE WWW.AMERICANORTHO.COM VOOR VERKLARENDE LIJST SYMBOLEN
OPGELET: DE FEDERALE WET BEPERKT DE VERKOOP VAN DIT MIDDEL AAN OF OP BESTELLING VAN
EEN TANDARTS/ORTHODONTIST.

De informatie in de gebruiksinstructies wordt verondersteld geldig en accuraat te zijn. American Orthodontics geeft echter
geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de volledigheid van informatie onder alle mogelijke
omstandigheden. Redelijke veiligheidsmaatregelen moeten altijd in acht worden genomen.

