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1. UZŅĒMUMA IDENTIFIKATORS
Uzņēmuma nosaukums
American Orthodontics
3524 Washington Avenue
Sheboygan, WI 53081

DIENNAKTS ĀRKĀRTAS TĀLRUŅA NUMURS
(920) 457-5051
Informācijas tālrunis
(920) 457-5051

2. PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA
Produkta nosaukums:
Produkta apraksts:
Product Part Number:
Materiāls:

Skābais kodinātājs (gēls/šķidrums)
Līmviela – 37% fosforskābes kodinātājs
REF 020-028536 un REF 020-028535
Fosforskābe

3. INDIKĀCIJAS LIETOŠANAI, PIELIETOJUMA JOMA
Skābais kodināšanas līdzeklis ir fosforskābes bāzes kodinātājs, ko izmanto emaljas un dentīna kodināšanai, lai
veicinātu grunts/saistvielas līmvielu pielipšanu pie zoba struktūras un atjaunošanas materiāliem.

4. KONTRINDIKĀCIJAS
Zobārstniecības speciālista un/vai ortodonta primārā atbildība ir identificēt jebkādas iespējamās kontrindikācijas, kas
var attiekties uz American Orthodontics izstrādājuma lietošanu.

5. BRĪDINĀJUMI
Skābes tipa kodinātāja sastāvā ir fosforskābe, un tas ir korozīvs. Izvairieties no saskares ar acīm, gļotādu un ādu.
Skatiet American Orthodontics DDL “Fosforskābe”.
Skābā kodinātāja sastāvā ir vara poliftalocianīns un hinolīna dzeltenā pārtikas, zāļu un kosmētikas (FD&C) krāsviela
Nr. 10. Pacienti, kas ir jutīgi vai ir alerģiski pret šīm krāsvielām, nedrīkst saskarties ar šo izstrādājumu.

6. BLAKUSPARĀDĪBAS
Lietošanas laikā var parādīties nevēlamas blakusparādības, kas var ietvert alerģiskas reakcijas, nelielu diskomfortu
un sāpes.

7. SAGATAVOŠANAS PROCEDŪRAS
1. Izmantojot rotācijas instrumentu ar gumijas uzmavu vai birstīti, noberziet līmējamās emaljas virsmu(-as).
2. Neizmantojiet profilaktiskās pastas, kas satur eļļu. Tās var atstāt plēvīti, kas vājina kodinājumu.
3. Izskalojiet rūpīgi un noskalojiet zobus ar saspiestu gaisu, kurā nav eļļas/mitruma.

8. NORĀDĪJUMI PAR DARBĪBU SECĪBU
PIEZĪME:

Izmantojot citas gēla kodināšanas sistēmas, skatiet ražotāja lietošanas instrukciju. Turpmāk sniegtā
procedūra attiecas uz American Orthodontics skābes tipa kodinātāju.
1. Uzlieciet skābo kodinātāju uz sajaukšanas paliktņa.
2. Izolējiet kodināmos zobus.
3. Uzklājiet skābo kodinātāju uz visas līmējamās virsmas. Nenoberziet skābo kodinātāju no emaljas. Neuzlieciet
skābo kodinātāju uz mīkstajiem audiem.
4. Ļaujiet kodinātājam 30 sekundes iedarboties (piena zobiem 60 sekundes).
5. Noskalojiet katru zobu ar ūdens/gaisa smidzinātāju 10 sekundes (20 sekundes gela tipa kodinājumam), lai
pārtrauktu kodināšanas procesu. Kodinātajam laukumam vajadzētu izskatīties ledusbaltam. Ja tas tā nav,
kodiniet vēl 10 –15 sekundes.
6. Noņemiet demineralizētās daļiņas

9. UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANAS APSTĀKĻI
Uzglabāšana
• Turiet tvertni cieši noslēgtu.
• Uzglabāšanas temperatūra 10° līdz 25°C (50° līdz 77°F).
• Uzglabāšanas laiks istabas temperatūrā ir atkarīgs no derīguma termiņa. Lai optimizētu glabāšanas laiku,
veiciet krājumu rotāciju.
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Transportēšana
• Transportēšanas temperatūra ir no 10° līdz 25°C (50° līdz 77°F).
• Raupja vai nevīžīga rīkošanās var izraisīt izstrādājuma bojājumus.

10. UTILIZĀCIJAS NOSACĪJUMI
Nelielu skābes tipa kodinātāja daudzumu var atšķaidīt ar bagātīgu ūdens devu, aizskalojot to kanalizācijā. Lielāki
daudzumi jālikvidē saskaņā ar vietējiem/valsts likumiem. Tukšo iepakojumu pēc rūpīgas un pareizas tīrīšanas var
pārstrādāt.

11. GARANTIJAS SAISTĪBAS
Pircēja tiesiskās aizsardzības līdzekļi attiecībā uz jebkādām prasībām, kas izriet no jebkādiem jebkuras preces vai
pakalpojuma defektiem, attiecas tikai uz šādu preču remonta vai nomaiņas tiesībām (pēc pārdevēja izvēles) vai
pirkuma cenas atmaksāšanu. Nekādā gadījumā pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem izrietošiem vai nejaušiem
bojājumiem, tostarp par zaudētiem ienākumiem, kas radušies attiecībā uz jebkuru izstrādājumu vai pakalpojumu, ko
pārdevējs sniedz pircējam. Sūdzības par bojājumiem vai trūkumiem jāiesniedz 30 dienu laikā no pasūtījuma
saņemšanas.

12. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU
MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Vācija
American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081 • (920) 457-5051
SEE INSTRUCTIONS FOR USE
NESTERILS

BRĪDINĀJUMS: KOROZĪVS

UZMANĪBU – SKATIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU

UZGLABĀŠANAS TEMPERATŪRA 10° līdz 25°C (50°F līdz 77°F)

SIMBOLU SKAIDROJUMU SKATIET VIETNĒ WWW.AMERICANORTHO.COM
UZMANĪBU! FEDERĀLIE (ASV) TIESĪBU AKTI ŠO IERĪCI ĻAUJ PĀRDOT TIKAI ZOBĀRSTIEM/ORTODONTIEM
VAI PĒC TO NORĀDĪJUMA.

Ticams, ka šajā lietošanas instrukcijā ietvertā informācija ir derīga un precīza. American Orthodontics tomēr nesniedz
nekādas izteiktas vai netiešas garantijas attiecībā uz informāciju pilnīgumu visos iespējamos apstākļos. Vienmēr jāveic
pamatoti drošības pasākumi.

