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1. ETTEVÕTTE IDENTIFITSEERIMINE
Ettevõtte nimi
American Orthodontics
3524 Washington Avenue
Sheboygan, WI 53081

24 H HÄDAABINUMBER
(920) 457-5051
Infotelefon
(920) 457-5051

2. TOOTE IDENTIFITSEERIMINE
Toote nimi:
Toote kirjeldus:
Tootekood:
Materjal:

Happeline söövitusaine (geel/vedelik)
Adhesiivid – 37% fosforhapet sisaldav sööviti
REF 020-028536 ja REF 020-028535
Fosforhape

3. KASUTUSNÄIDUSTUSED, KASUTUSVALDKOND
Happeline söövitusaine on fosforhapet sisaldav sööviti, mida kasutatakse emaili ja dentiini söövitamiseks, et
soodustada praimeri/kleepaine kleepumist hambastruktuuride ja restauratiivsete materjalide külge.

4. VASTUNÄIDUSTUSED
Hambaarstil ja/või ortodondil lasub esmane vastutus mis tahes vastunäidustuste tuvastamise eest, mis. võivad
takistada American Orthodonticsi toodete kasutamist.

5. HOIATUSED
Happeline söövitusaine sisaldab fosforhapet ja on söövitav. Vältige kontakti silmade, limaskesta ja nahaga. Lugege
American Orthodontics’i ohutusandmete lehte “Fosforhape”.
Happeline söövitusaine sisaldab vase polüftalotsüaniini ja kinoliinkollast / FD&C kollast nr 10. Patsiendid, kes on
nende värvainete suhtes tundlikud või allergilised, peaksid vältima kokkupuudet selle tootega.

6. KÕRVALTOIMED
Ravi käigus tekkida võivate soovimatute kõrvaltoimete hulka võivad kuuluda allergiline reaktsioon,
ebamugavustunne ja valu.

7. ALUSTAMISEELSED PROTSEDUURID
1. Kasutades pöörlevat hambaraviriista, mis on varustatud kummikorgi või -harjaga, viige läbi kleebitavate
emailipindade profülaktiline puhastamine.
2. Ärge kasutage õli sisaldavaid profülaktilise puhastamise pastasid. Õli võib jätta kattekihi, mis takistab
söövitamist.
3. Loputage põhjalikult ja kuivatage hambad õli-/niiskusevaba suruõhuga.

8. SAMMSAMMULINE JUHEND
MÄRKUS:

Muude geelsöövitussüsteemide kasutamise korral lugege tootja kasutusjuhendit. Alltoodud protseduur
rakendub vaid American Orthodontics’i happelisele söövitusainele.
1. Väljutage happelist söövitusainet segamisalusele.
2. Isoleerige söövitatavad hambad.
3. Tupsutage happelist söövitusainet kogu kleebitavale alale. Ärge hõõruge happelist söövitusainet emaili sisse.
Vältige happelise söövitusaine sattumist pehmetele kudedele.
4. Laske söövitusainel mõjuda 30 sekundit (piimahammastel 60 sekundit).
5. Loputage igat hammast vee-/õhuspreiga 10 sekundi jooksul (geelsöövitamisel 20 sekundi jooksul), et
söövitusprotsess lõpetada. Söövitatud ala peaks olema „härmavalget“ värvi. Kui see nii pole, söövitage veel
10–15 sekundit.
6. Kõrvaldage demineraliseerunud osakesed

9. HOIUNDAMIS- JA TRANSPORTIMISTINGIMUSED
Hoiundamine
• Hoida mahuti tihedalt suletuna.
• Säilitada temperatuurivahemikus 10–25 °C (50–77 °F)
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•

Kõlblikkusaeg toatemperatuuril ladustamisel vastab komplekti karbile märgitud aegumiskuupäevale.
Kõlblikkusaja optimeerimiseks roteerige inventari.
Transport
• Transportida temperatuurivahemikus 10–25 °C (50–77 °F)
• Karm või järsk käsitsemine võib toodet kahjustada.

10. JÄÄTMEKÄITLUS
Kui happelise söövitusaine kogus on väike, võib seda lahjendada suure koguse veega, et vedelik kanalisatsiooni
juhtida. Suuremad kogused tuleb kõrvaldada vastavalt kohalikele/riiklikele seadustele. Tühja pakendi võib
ümbertöötlemisele suunata pärast põhjalikku ja nõuetekohast puhastamist.

11. GARANTIIKOHUSTUS
Ostja õiguskaitsevahendid nõuete korral, mis tulenevad mis tahes kaupade või toodete puudustest, on eranditult
piiratud selliste toodete remontimise või asendamisega (müüja valikul) või vastava ostuhinna tagasimaksega. Mitte
mingil juhul ei vastuta müüja mis tahes tulenevate või kaudsete kahjude eest, kaasa arvatud ostja saamatajäänud tulu
seoses müüja poolt pakutud kaupade või teenustega. Nõuded seoses kahjustuste või puudustega tuleb esitada 30
päeva jooksul.

12. REGULATIIVNE TEAVE
MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Saksamaa
American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081 • (920) 457-5051
VT KASUTUSJUHENDIT
STERILISEERIMATA

SÖÖVITUSOHT
TÄHELEPANUNÕUE – VT KASUTUSJUHENDIT

SÄILITADA TEMPERATUURIVAHEMIKUS 10–25 °C (50–77 °F)

VT SÜMBOLITE SÕNASTIKKU AADRESSIL WWW.AMERICANORTHO.COM
TÄHELEPANUNÕUE: FÖDERAALSEADUSTE PIIRANGUTEGA ON KÄESOLEVA SEADME MÜÜK LUBATUD
VAID HAMBAARSTIDELE/ORTODONTIDELE VÕI NENDE TELLIMUSEL.

Selles kasutusjuhendis toodud teave on teadaolevalt kehtiv ja täpne. Ettevõte American Orthodontics ei anna siiski mingit
selgesõnalist ega kaudset garantiid teabe täielikkuse kohta kõigis võimalikes kasutustingimustes. Alati tuleb järgida
mõistlikke ohutusalaseid ettevaatusabinõusid

