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1. ĮMONĖ
Įmonės pavadinimas
American Orthodontics
3524 Washington Avenue
Sheboygan, WI 53081

24 VAL. VEIKIANČIOS AVARINĖS TARNYBOS TELEFONAS
(920) 457-5051
Telefonas informacijai
(920) 457-5051

2. PRODUKTAS
Produkto pavadinimas:
Produkto apibūdinimas:
Produkto dalies Nr.:
Medžiaga:

Rūgštinė ėsdinimo medžiaga (gelis / skystis)
Klijai – 37 % fosforo rūgšties ėsdinimo medžiaga
REF 020-028536 ir REF 020-028535
Fosforo rūgštis

3. NAUDOJIMO PASKIRTIS, NAUDOJIMO VIETA
Fosforo rūgšties ėsdinimo medžiaga naudojama emalio ir dantenų ėsdinimui, kad lipniosios medžiagos / surišamųjų
medžiagų klijai lengviau suliptų su danties struktūros ir restauravimo medžiagomis.

4. KONTRAINDIKACIJOS
Dantų priežiūros specialistas ir / arba odontologas privalo identifikuoti bet kokias galimas kontraindikacijas, dėl kurių
„American Orthodontics“ produktų naudoti būtų negalima.

5. ĮSPĖJIMAI
Rūgštinėje ėsdinimo medžiagoje yra fosforo rūgšties, tai yra koroduojanti medžiaga. Venkite sąlyčio su akimis,
gleivine ir oda. Kreipkitės į „American Orthodontics“ dėl informacijos pateikiamos saugos duomenų lape „Fosforo
rūgštis“.
Rūgšties ėsdinimo medžiagos sudėtyje yra vario poliftalocianino ir geltono chinolino / geltonos spalvos Nr. 10
tartrazino (FD&C). Pacientai, kurie yra jautrūs arba yra alergiški šiems dažikliams, turėtų vengti sąlyčio su šia
medžiaga.

6. PAŠALINIAI POVEIKIAI
Naudojimo metu gali pasireikšti tokie nepageidaujami pašaliniai poveikiai kaip alerginė reakcija, nedidelis
diskomfortas ir skausmas.

7. PARENGIAMOSIOS PROCEDŪROS
1. Su sukamuoju instrumentu su guminiu indeliu ar šepetėliu nuvalykite emalio paviršių, kuris bus klijuojamas.
2. Nenaudokite valymo pastos, kurios sudėtyje yra riebalų. Ji gali sudaryti plėvelę, kuri susilpnins ėsdinimo
medžiagą.
3. Kruopščiai išskalaukite ir išdžiovinkite dantis su riebalų bei drėgmės neturinčiu suslėgtu oru.

8. NUOSEKLIOS INSTRUKCIJOS
PASTABA:

Naudodami kitokias gelines ėsdinimo sistemas vadovaukitės gamintojo naudojimo instrukcijomis.
Procedūra toliau taikoma tiktai „American Orthodontics“ tiekiamai rūgštinei ėsdinimo medžiagai.
1. Įmerkite rūgšties ėsdinimo medžiagą į maišymo padėkliuką.
2. Apsaugokite ėsdinamą dantį.
3. Užpilkite rūgšties ėsdiklio ant viso surišamo ploto. Netrinkite rūgšties ėsdiklio ant emalio. Stenkitės neužtepti
rūgšties ėsdiklio ant minkštųjų audinių.
4. Palikite užteptą medžiagą ėsdintis30 sekundžių (60 sekundžių - pieniniams dantims).
5. Norėdami sustabdyti ėsdinimo procesą, kiekvieną dantį nuplaukite vandeniu arba purkškite oru 10 sekundžių
(20 sekundžių naudojant ėsdinimo gelį). Ėsdinama vieta turi būti šerkšno baltumo spalvos. Jeigu taip nėra, dar
kartą ėsdinkite 10-15 sekundžių.
6. Pašalinkite demineralizuotas daleles

9. LAIKYMO IR TRANSPORTAVIMO SĄLYGOS
Laikymo sąlygos
• Laikykite buteliuką sandariai uždarytą.
• Laikykite 10-25 °C (50-77 °F) temperatūroje.

NAUDOJIMO NURODYMAI – Rūgšties ėsdinimo medžiaga
IFU_L-000559 REV01

2 psl. iš 2
Leidimo data: 2020 m. Liepos 28 d

•

Galiojimo laikas kambario temperatūroje nurodytas ant etiketės. Norėdami optimizuoti naudojimo trukmę,
atlikite atsargų rotacijos procedūrą.
Transportavimas
• Transportuokite 10-25 °C (50-77 °F) temperatūroje
• Elgiantis neatsargiai ar grubiai galima produktą sugadinti

10. IŠMETIMAS
Nedidelį kiekį rūgštinės ėsdinimo medžiagos galima praskiesti dideliu kiekiu vandens ir išpilti su nuotėkomis. Dideli
kiekiai turi būti parduodami pagal vietos valdžios/ valstijos įstatymus. Kruopščiai ir tinkamai išvalius pakuotę, ją
galima grąžinti perdirbimui.

11. GARANTIJA IR ATSAKOMYBĖ
Pirkėjo teisė į kompensaciją dėl bet kokių produktų ar paslaugų defektų apsiriboja išskirtinai tokių prekių
suremontavimu arba pakeitimu (pardavėjo nuožiūra), arba sumokėtos kainos grąžinimu. Jokiu atveju pardavėjas
neatsako už jokius pasekminius ar atsitiktinius nuostolius, įskaitant negautą pelną, kurį pirkėjas patirtų dėl bet kokių
prekių ar paslaugų, kurias parduoda ir teikia pardavėjas. Pretenzijas dėl žalos ar trūkumų privaloma pateikti per 30
dienų nuo užsakymo gavimo.

12. REGLAMENTINĖ INFORMACIJA
MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Vokietija
American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081 • (920) 457-5051
ŽR. NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ
NESTERILU

ĮSPĖJIMAS: ĖSDINA

DĖMESIO – ŽR. NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ

LAIKYTI 10-25 °C (50-77 °F) TEMPERATŪROJE

SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMŲ ŽR. WWW.AMERICANORTHO.COM
DĖMESIO: PAGAL FEDERALINĮ ĮSTATYMĄ ŠIS PRIETAISAS GALI BŪTI PARDUODAMAS TIK
ODONTOLOGUI, GYDYTOJUI AR KITAM LICENCIJUOTAM GYDYTOJUI.

Informacija, pateikiama šioje naudojimo instrukcijoje, yra laikoma teisinga ir tikslia. Tačiau „American Orthodontics“
neteikia jokių išreikštų ar numanomų garantijų dėl informacijos pilnumo visomis įmanomomis sąlygomis. Visada reikia
paisyti pagrįstų atsargumo priemonės.

