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1. IDENTIFIERING AV FÖRETAGET
Företagets namn
American Orthodontics
3524 Washington Avenue
Sheboygan, WI 53081

LARMNUMMER, DYGNET RUNT
(920) 457-5051
Informationsnummer
(920) 457-5051

2. IDENTIFIERING AV PRODUKTEN
Produktnamn:
Produktbeskrivning:
Produktens artikelnummer:
Material:

Syraetsande medel (gel/vätska)
Bindemedel – 37 % fosforsyraetsvätska
REF 020-028536 och REF 020-028535
Fosforsyra

3. INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING, ANVÄNDNINGSDOMÄN
Det syraetsande medlet är ett fosforsyraetsningsmedel som används för etsning av emalj och dentin för att främja
adhesion av medel för primer/bondingadhesiv på tandstrukturer och återställande material.

4. KONTRAINDIKATIONER
Det är tandläkarens och/eller tandregleringsspecialistens främsta ansvar att identifiera möjliga kontraindikationer som
kan utesluta användning av produkter från American Orthodontics.

5. VARNINGAR
Det syraetsande medlet innehåller fosforsyra och är korrosiv. Undvik kontakt med ögonen, slemhinnor och hud. Se
materialsäkerhetsbladet “Fosforsyra” från American Orthodontics.
Det syraetsande medlet innehåller kopparpolyftalocyanin och kinolingult/FD&C (livsmedel, läkemedel och kosmetika)
Gul färg nr 10. Patienter som är känsliga för eller allergiska mot dessa färgämnen bör inte vara i kontakt med dessa
produkter.

6. BIVERKNINGAR
Biverkningar som kan uppkomma under användning inkluderar allergisk reaktion och lindrigare obehag och smärta.

7. PROCEDURER FÖRE START
1. Använd ett rotationsinstrument med en gummikopp eller borste för att smörja emaljytan/emaljytorna som ska
bondas.
2. Använd inte polerpasta som innehåller olja. Detta kan lämna kvar en film som kan hämma etsningen.
3. Skölj noggrant och torka tanden med tryckluft som är fri från olja/fukt.

8. STEG-FÖR-STEG-INSTRUKTIONER
OBSERVERA:

Konsultera tillverkarens bruksanvisning om du använder andra gelbaserade etsningssystem.
Proceduren nedan är endast relevant för syraetsningsmedel från American Orthodontics.
1. Tryck ut syraetsningsmedel på en blandningsdyna.
2. Isolera tanden för etsning.
3. Klappa lätt syraetsningsmedlet på hela området som ska bondas. Gnid inte syraetsningsmedlet på emaljen.
Undvik att placera syraetsningsmedel på mjukvävnad.
4. Det behövs 30 sekunder för etsning (60 sekunder för mjölktänder).
5. Skölj varje tand med en vatten-/luftstråle i 10 sekunder (20 sekunder för etsningsgel) för att avsluta
etsningsprocessen. Det etsade området ska framstå som gråvitt. Om inte, etsa på nytt i ytterligare 10-15
sekunder.
6. Avlägsna avmineraliserade partiklar

9. LAGRINGS- OCH TRANSPORTFÖRHÅLLANDEN
Förvaring
• Håll behållaren väl försluten.
• Lagra mellan 50°- 77° F (10°- 25°C)
• Hållbarhetstiden i rumstemperatur överensstämmer med utgångsdatumet. Låt lagret cirkulera för optimal
hållbarhet.
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Transport
• Transportera i temperaturer mellan 50°- 77°F (10°- 25°C)
• Oaktsam hantering kan skada produkten

10. AVFALLSHANTERING
Små mängder av syraetsningsmedel kan spädas ut med en riklig mängd vatten ner i avloppet. Större mängder ska
slängas i enlighet med lokal/statlig lagstiftning. Tomma förpackningar kan återanvändas efter noggrann och ordentlig
rengöring.

11. GARANTISKYLDIGHET
Köpares möjlighet till prövning med hänsyn till anspråk som görs till följd av brister i varor eller tjänster ska begränsas
uteslutande till rätten till reparation eller ersättning av sådana varor (om säljaren så väljer) eller till återbetalning av
inköpspriset. Under inga omständigheter ska säljaren vara ansvarig för eventuella indirekta eller oförutsedda skador
inklusive förlorad vinst som köparen lidit gällande varor eller tjänster som säljaren har tillhandahållit. Anspråk vid
skador eller brister ska göras inom 30 dagar från mottagandet av ordern.

12. REGLERINGSINFORMATION
MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Tyskland
American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081 • (920) 457-5051
SE BRUKSANVISNINGEN
ICKE-STERIL

VARNING KORROSIVT

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD – KONSULTERA BRUKSANVISNINGEN

LAGRA MELLAN 50°F - 77°F (10° - 25°C)

SE WWW.AMERICANORTHO.COM FÖR SYMBOLFÖRTECKNING
FÖRSIKTIGHET: ENLIGT FEDERAL LAG FÅR DENNA ENHET ENDAST SÄLJAS TILL
TANDLÄKARE/TANDREGLERINGSSPECIALISTER ELLER ENLIGT ORDINATION AV SÅDAN.

Informationen i bruksanvisningen kan antas vara giltig och korrekt. American Orthodontics ger dock ingen garanti, vare
sig uttrycklig eller underförstådd, för att informationen är fullständig under alla möjliga förhållanden. Rimliga
säkerhetsåtgärder ska alltid vidtas.

