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1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
Nazwa firmy
American Orthodontics
3524 Washington Avenue
Sheboygan, WI 53081

CAŁODOBOWY AWARYJNY NUMER TELEFONU
(920) 457-5051
Telefon ws. informacji
(920) 457-5051

2. IDENTYFIKACJA PRODUKTU
Nazwa produktu:
Opis produktu:
Numer katalogowy:
Materiał:

Wytrawiacz kwasowy (żel/płyn)
Kleje — wytrawiacz zawierający 37% kwasu fosforowego
REF 020-028536 i REF 020-028535
Kwas fosforowy

3. WSKAZANIA DO STOSOWANIA, DOMENA UŻYTKOWANIA
Wytrawiacz kwasowy zawierający kwas fosforowy jest używany do wytrawiania szkliwa i zębiny w celu promowania
adhezji podkładu/środka wiążącego do struktury zębów i materiałów protetycznych.

4. PRZECIWWSKAZANIA
Zasadniczym obowiązkiem stomatologa i/lub ortodonty jest identyfikacja możliwych przeciwwskazań, które mogą
wykluczać możliwość użycia produktów firmy American Orthodontics.

5. OSTRZEŻENIA
Wytrawiacz kwasowy zawiera kwas fosforowy i jest żrący. Unikać kontaktu z oczami, błonami śluzowymi i skórą.
Należy zapoznać się z wydaną przez firmę American Orthodontics kartą charakterystyki substancji dotyczącą „kwasu
fosforowego”.
Wytrawiacz kwasowy zawiera poliftalocyjaninę miedzi i źółcień chinolinową/żółcień FD&C nr 10. Pacjenci z
uczuleniem lub nadwrażliwością na te barwniki nie powinni mieć kontaktu z tym produktem.

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Do działań niepożądanych występujących trakcie użycia mogą należeć: reakcja alergiczna, niewielki dyskomfort i ból.

7. PROCEDURY PRZED ROZPOCZĘCIEM
1. Za pomocą instrumentu rotacyjnego z gumowym kielichem lub szczoteczką oczyścić powierzchnie szkliwa, które
mają być wiązane.
2. Nie stosować past profilaktycznych zawierających olej. Może to doprowadzić do pozostawienia filmu, który
zahamuje proces wytrawiania.
3. Dokładnie spłukać i osuszyć zęby sprężonym powietrzem niezawierającym oleju/wilgoci.

8. INSTRUKCJE SZCZEGÓŁOWE
UWAGA: W

przypadku korzystania z innych systemów wytrawiaczy żelowych należy zapoznać się z instrukcją użycia
wydaną przez producenta. Poniższa procedura dotyczy wyłącznie kwasowego wytrawiacza firmy American
Orthodontics.
1. Umieścić wytrawiacz kwasowy na paletce.
2. Odizolować zęby do wytrawienia.
3. Delikatnie nanieść wytrawiacz kwasowy na cały obszar, który ma być wiązany. Nie wcierać wytrawiacza
kwasowego w szkliwo. Unikać umieszczania wytrawiacza kwasowego na tkance miękkiej.
4. Pozostawić na 30 sekund (60 sekund w przypadku zębów mlecznych).
5. Spłukać każdy ząb dmuchawką woda-powietrze przez 10 sekund (20 sekund w przypadku wytrawiacza
żelowego), aby przerwać proces wytrawiania. Wytrawiony obszar powinien być mlecznobiały. W przeciwnym
razie należy powtórzyć wytrawianie przez kolejne 10–15 sekund.
6. Usunąć cząstki demineralizowane.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU
Przechowywanie
• Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
• Przechowywać w temperaturze 50–77°F (10–25°C)
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•

Okres trwałości w temperaturze pokojowej jest zgodny z terminem ważności. Należy zapewnić odpowiednią
rotację zapasów, aby zoptymalizować okres trwałości.
Transport
• Transportować w temperaturze 50–77°F (10–25°C)
• Nieostrożna lub agresywna obsługa może spowodować uszkodzenie produktu.

10. USUWANIE
Niewielkie ilości wytrawiacza kwasowego można rozcieńczyć w dużej ilości wody w kanalizacji. Większe ilości należy
usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi/stanowymi. Puste opakowania można poddać przetwarzaniu po dokładnym i
odpowiednim oczyszczeniu.

11. GWARANCJA
Zadośćuczynienie przysługujące nabywcy z tytułu roszczeń wynikłych z wad towarów lub usług jest ograniczone
wyłącznie do prawa do naprawy lub wymiany takich towarów (w zależności od decyzji sprzedającego) lub zwrotu ceny
zakupu. W żadnym przypadku sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wynikowe lub przypadkowe szkody, w
tym utratę zysków przez nabywcę w związku z towarami lub usługami oferowanymi przez sprzedającego. Reklamacje
lub powiadomienia o brakach należy składać w ciągu 30 dni od daty odebrania zamówienia.

12. INFORMACJE O PRZEPISACH
MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Niemcy
American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081 • (920) 457-5051
PATRZ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
PRODUKT NIEJAŁOWY

OSTRZEŻENIE: PRODUKT ŻRĄCY

PRZESTROGA — PATRZ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PRZECHOWYWAĆ W TEMPERATURZE 50–77°F (10–25°C)

SŁOWNIK SYMBOLI, PATRZ WWW.AMERICANORTHO.COM
PRZESTROGA: ZGODNIE Z PRAWEM FEDERALNYM (USA) NINIEJSZY WYRÓB MOŻE BYĆ
SPRZEDAWANY WYŁĄCZNIE STOMATOLOGOM/ORTODONTOM LUB NA ICH ZAMÓWIENIE.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji użytkowania są uznawane za obowiązujące i dokładne. Firma American
Orthodontics nie gwarantuje jednakże, w sposób wyrażony ani dorozumiany, kompletności tych informacji we wszystkich
możliwych warunkach. Zawsze należy zachowywać uzasadnione środki ostrożności.

