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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 aprašymas:

MTP kaitinant LED sukietėjantys drėgmei atsparūs klijai
Ortodontinis silantas / klijai

DĖMESIO: pagal Federalinį įstatymą šis prietaisas gali būti parduodamas tik odontologui, gydytojui ar kitam
licencijuotam gydytojui.

3. NAUDOJIMO PASKIRTIS, NAUDOJIMO VIETA
Ortodontiniai klijai skirti naudoti breketams ir bukaliniams vamzdeliams prie dantų paviršiaus tvirtinti (tiesiogiai ar
netiesiogiai), paruošiant emalį ortodontiniam gydymui, kad padidėtų sukibimas su šlapiu ar sausu, normaliu ir
netipišku emalio paviršiumi. Klijai sudrėkina sukibimo objekto (t. y. emalio, sudėtinių medžiagų ir kt.) paviršių, kuris
skatina sukibimą.

4. KONTRAINDIKACIJOS
Dantų priežiūros specialistas ir / arba odontologas privalo identifikuoti bet kokias galimas kontraindikacijas, dėl kurių
„American Orthodontics“ produktų naudoti būtų negalima.
Šis produktas nėra skirtas naudoti, kai reikia priklijuoti kompozitinius ar plastikinius breketus. Jei pacientas yra
alergiškas ar turi padidėjusį jautrumą šio produkto komponentui, rekomenduojame jo nenaudoti arba naudoti tik
griežtai su gydytojo priežiūra. Tokiais atvejais, klientui paprašius, pateiksime mūsų medicininės priemonės sudėtį.
Prieš vartojimą, odontologas turėtų atsižvelgti į žinomas produkto sąveikas ir kryžmines reakcijas su kitomis paciento
burnoje esančiomis medžiagomis.

5. PAŠALINIAI POVEIKIAI
Gydymo metu gali pasireikšti tokie nepageidaujami pašaliniai poveikiai: dantų spalvos pakitimas, kalcio kiekio
sumažėjimas, šaknies rezorpcija, periodontinės komplikacijos, alerginės reakcijos, sudėtingumas palaikyti burnos
higieną, diskomfortas ir skausmas.

6. ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS
•
•
•
•
•
•
•
•

Pavojus: Produkte yra 2-HEMA (2-hidroksietilmetakrilato).
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Vengti garų ar įpurškiamų medžiagų įkvėpimo.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginę aprangą bei apsaugoti akis ir veidą.
Atsiradus odos sudirgimui arba bėrimui: Kreipkitės dėl medicininės pagalbos ir apžiūros.
Nenaudokite produkto pasibaigus jo galiojimo laikui. Utilizuokite produktą pagal šalyje galiojančius įstatymus.
Fenolio medžiaga (t.y. eugenolis) slopina polimerizaciją. Nelaikykite šalia fenolio produktų ar produktų
su eugenoliu.
Kad nepažeistumėte emalio, naudokite tinkamą atkabinimo techniką.

7. PARENGIAMOSIOS PROCEDŪROS
Danties paruošimas
a) Nuvalykite dantis pemza ar pasta be riebalų.
b) Kruopščiai išdžiovinkite natūraliu būdu, produktu, kuris neturėtų riebalų ir drėgmės.
Ėsdinimas rūgštimi
a) Užtepkite ėsdinimo rūgšties ant emalio pagal gamintojo nurodymus.
b) Kruopščiai nuskalaukite vandeniu, kad ant dantų neliktų ėsdiklio. Vandens perteklių pašalinkite, tačiau išdžiovinti
danties paviršiaus nebūtina.

8. NUOSEKLIOS INSTRUKCIJOS
a) Paviršių padengimas MTP kaitinant LED sukietėjančiais drėgmei atspariais klijais
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Supilkite į klijų šulinėlį. Tvirtai uždarykite buteliuką, kad negaruotų.
Įmerkite šepetėlio galą, kad į jį gerai įsigertų klijuojama medžiaga. Užtepkite gausų klijuojamos
medžiagos sluoksnį ant viso ėsdinamo danties paviršiaus. Venkite sąlyčio su dantenomis.
iii. Iš naujo pamirkykite šepetėlį klijuojamoje medžiagoje kiekvienam dančiui.
iv. Švelniai pūskite orą į kiekvieną dantį, kad oro srovė būtų statmena danties emaliui, kol išliks plonas ir
lygus suklijavimo sluoksnis.
b) Norėdami tinkamai atlikti klijavimo procedūrą, laikykitės pasirinktos klijavimo medžiagos instrukcijų.

9. LAIKYMO IR TRANSPORTAVIMO SĄLYGOS
Laikymo sąlygos
• Saugokite nuo aukštų temperatūrų ar intensyvios šviesos.
• Nelaikykite šalia eugenolio turinčių medžiagų, nes tai paveiks klijų sukibimą.
• Laikykite 10-25 °C (50-77 °F) temperatūroje.
• Galiojimo pabaigos data ant produkto etiketės rodo galiojimo trukmę laikant kambario temperatūroje.
• Norėdami optimizuoti naudojimo trukmę, atlikite atsargų rotacijos procedūrą.
Transportavimas
• Transportuokite 2-27 °C (35-80 °F) temperatūroje.
• Elgiantis neatsargiai ar grubiai galima produktą sugadinti.

10. IŠMETIMAS
Dantų priežiūros specialistas ir / arba odontologas privalo laikytis galiojančių įstatymų dėl panaudotų odontologinių
medicininių prietaisų utilizavimo.
Atitinkamų išmetimo nuostatų ieškokite produkto SDL.

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
NESTERILIZUOTA
LAIKYTI 10-25 °C (55– 77 °F)
TEMPERATŪROJE

SAUGOTI NUO TIESIOGINIŲ SAULĖS
SPINDULIŲ
PAVOJINGA SVEIKATAI

DĖMESIO: DIRGINA

ĮSPĖJIMAS DEGI MEDŽIAGA

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

