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1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Nome da empresa
American Orthodontics
3524 Washington Avenue
Sheboygan, WI 53081

NÚMERO DE TELEFONE PARA EMERGÊNCIAS 24 HORAS
(920) 457-5051
Telefone para informação
(920) 457-5051

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
Nome do Produto:
Descrição do produto:
Referência do produto:
Material:

Condicionamento ácido (Gel/Líquido)
Adesivos – Condicionamento com ácido fosfórico a 37%
REF 020-028536 e REF 020-028535
Ácido fosfórico

3. INDICAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO, DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO
O condicionamento ácido é um condicionamento com ácido fosfórico utilizado para o condicionamento do esmalte e
da dentina para promover a adesão de agentes adesivos primários/produtos de colagem à estrutura do dente e
materiais de restauração.

4. CONTRAINDICAÇÕES
É responsabilidade primária do dentista e/ou ortodontista identificar possíveis contraindicações que possam impedir o
uso dos produtos da American Orthodontics.

5. ADVERTÊNCIAS
O condicionamento ácido contém ácido fosfórico e é corrosivo. Evite o contacto com os olhos, membranas mucosas
e a pele. Consulte a ficha de dados de segurança “Ácido fosfórico” da American Orthodontics.
Condicionamento ácido contém poliftalocianina de cobre e amarelo de quinolina/ FD&C amarelo nº 10. Os doentes
sensíveis ou alérgicos a estes corantes não devem ter contacto com este produto.

6. EFEITOS SECUNDÁRIOS
Durante a utilização, podem ocorrer efeitos secundários indesejados como uma reação alérgica e desconforto e dor
leves.

7. PROCEDIMENTOS ANTES DE INICIAR
1. Utilizando um instrumento rotativo com um recipiente com uma ponta de borracha ou uma escova, proceda à
profilaxia da(s) superfície(s) de esmalte onde serão colocados os produtos de colagem.
2. Não utilize pastas profiláticas que contenham óleo. Estas poderão deixar uma película que inibirá o
condicionamento.
3. Enxagúe cuidadosamente e seque os dentes com ar comprimido isento de óleo/humidade.

8. INSTRUÇÕES PASSO A PASSO
NOTA:

Se utilizar outros sistemas de condicionamento com gel, consulte as instruções de utilização do fabricante. O
procedimento descrito a seguir é relevante apenas para o condicionamento ácido da American Orthodontics.
1. Coloque o condicionamento ácido num bloco de mistura.
2. Isole os dentes para decapagem.
3. Espalhe o condicionamento ácido em toda a área onde vai ser aplicado o produto de colagem. Não friccione
o condicionamento ácido no esmalte. Evite colocar condicionamento ácido no tecido mole.
4. Deixe condicionar durante 30 segundos (60 segundos na dentição primária).
5. Enxagúe cada dente com pulverização de água/ar durante 10 segundos (20 segundos para condicionamento
com gel) para interromper o processo de condicionamento. A área condicionada deverá ter o aspeto de
branco fosco. Caso tal não aconteça, proceda ao condicionamento por mais 10 a 15 minutos.
6. Remova quaisquer partículas desmineralizadas.

9. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
Armazenamento
• Mantenha o recipiente bem selado.
• Armazenar a um temperatura entre 10 °C–25 °C (50 °F– 77 °F)
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•

A validade à temperatura ambiente corresponde ao prazo de validade. Faça a rotação do inventário para
otimizar a validade.
Transporte
• Transporte a temperaturas entre 10 °C-25 °C (50 °F-77 °F)
• O manuseamento brusco ou indevido pode danificar o produto

10. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO
Pequenas quantidades de condicionamento ácido podem ser diluídas com uma grande quantidade de água e
eliminadas através dos esgotos. Quantidades maiores devem ser eliminadas de acordo com as leis locais/estaduais.
As embalagens vazias podem ser recicladas após limpeza minuciosa e adequada.

11. RESPONSABILIDADE DA GARANTIA
Os recursos do Comprador relativos a qualquer reivindicação decorrente de qualquer defeito em quaisquer bens ou
serviços estão limitados exclusivamente ao direito de reparação ou substituição desses bens (ao critério do
vendedor) ou ao reembolso do seu preço de compra. Em nenhum caso poderá o vendedor ser responsável por
quaisquer danos consequentes ou incidentais, incluindo lucros cessantes incorridos pelo comprador em relação com
quaisquer bens ou serviços fornecidos pelo vendedor. As reclamações por danos ou falta devem ser feitas num
prazo de 30 dias após recepção do pedido.

12. INFORMAÇÕES REGULAMENTARES
MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Alemanha
American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081 • (920) 457-5051
VER AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
NÃO ESTÉRIL

ADVERTÊNCIA CORROSIVO

PRECAUÇÃO – CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ARMAZENAR ENTRE 10 ºC - 25 ºC (50 °F - 77 °F)

CONSULTE WWW.AMERICANORTHO.COM PARA OBTER O GLOSSÁRIO DE SÍMBOLOS
CUIDADO: A LEI FEDERAL DOS EUA LIMITA A VENDA DESTE DISPOSITIVO APENAS A, OU POR
INDICAÇÃO DE, UM DENTISTA/ORTODENTISTA.

As informações contidas nas instruções de utilização são consideradas como sendo válidas e precisas. No entanto, a
American Orthodontics não dá quaisquer garantias, expressas ou implícitas, quanto à integridade das informações em
todas as condições possíveis. Devem ser sempre seguidas as precauções gerais de segurança.

