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1. ФИРМЕНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Име на фирмата
American Orthodontics
3524 Washington Avenue
Sheboygan, WI 53081

ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ
(920) 457-5051
Телефон за информация
(920) 457-5051

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА
Наименование на продукта:
Описание на продукта:
Номер на част от продукта:
Вещество:

Киселина за ецване (гел/течност)
Адхезиви – 37% Киселина за ецване с фосфорна киселина
REF 020-028536 и REF 020-028535
Фосфорна киселина

3. ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА, СФЕРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Киселина за ецване е вид агент с фосфорна киселина, използван за ецване на емайл и дентин, за да се
подобри адхезията на праймера/адхезивите със свързващ агент към зъбната структура и възстановителните
материали.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Основната отговорност на стоматолога/или ортодонта е да установи възможните противопоказания, които
могат да предотвратят употребата на продуктите на American Orthodontics.

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Киселина за ецване съдържа фосфорна киселина и е корозивен. Избягвайте контакт с очите, лигавиците и
кожата. Направете справка с информационния лист за безопасност на American Orthodontics за “фосфорна
киселина”.
Киселина за ецване съдържа меден полифталоцианин и хинолин жълто / FD & C жълто № 10. Пациентите,
които са чувствителни или алергични към тези багрила, не трябва да са в контакт с този продукт.

6. НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
По време на употреба възможните нежелани реакции може да включват алергични реакции, лек дискомфорт и
болка.

7. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ
1. С помощта на ротационен инструмент с гумена чашка или четка, профилактирайте повърхността(ите) на
емайла за бондиране.
2. Не използвайте пасти, съдържащи масла. Това може да остави филм, който ще попречи на ецването.
3. Изплакнете обилно и изсушете зъбите със сгъстен въздух, несъдържащ масла/влага.

8. ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ
ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако използвате други системи за ецване с гел, консултирайте се с инструкциите на производителя
за употреба. Процедурата по-долу се отнася само за киселинния ецващ агент на American Orthodontics.
1. Разнесете киселинния ецващ агент върху подложка за смесване
2. Изолирайте зъба за ецване.
3. Нанесете киселинния ецващ агент върху цялата площ, която подлежи на бондиране. Не втривайте
киселинния ецващ агент в емайла. Избягвайте поставянето на киселината за ецване върху мека кърпа.
4. Оставете киселинния ецващ агент върху зъба за 30 секунди (60 секунди за млечни зъби).
5. Изплакнете всеки зъб с воден/въздушен спрей за 10 секунди (20 секунди при ец гел), за да спрете
процеса на ецване. Ецваната повърхност трябва да изглежда снежнобяла. Ако не е, ецвайте още 10-15
секунди.
6. Отстранете деминерализираните частици

9. УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ
Съхранение
• Дръжте контейнера плътно затворен.
• Да се съхранява при температура между 50°- 77°F (10°- 25°C)
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•

Срокът на съхранение при стайна температура е срока на годност. Извършвайте ротация на
складовата наличност, за да оптимизирате срока на годност.
Транспорт
• Транспортирайте при температура между 50°- 77°F (10°- 25°C)
• Грубото или невнимателно боравене с продукта може да причини повреда

10. ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА
Малки количества Киселина за ецване могат да се разреждат с обилно количество вода в канализацията. Поголеми количества трябва да се изхвърлят в съответствие с местните/държавните закони. Празните опаковки
могат да бъдат рециклирани след цялостно почистване по надлежния начин.

11. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ
Компенсацията на Купувача по отношение на иск, възбуден вследствие на дефект в стоки или услуги, се
ограничава изключително до правото на поправка или замяна на тези стоки (по желание на продавача) или на
възстановяване на покупната цена за продукта. В никой случай продавачът не носи отговорност за каквито и
да е последващи или случайни щети, включително загубени печалби, понесени от купувача, във връзка с
всякакви стоки или услуги, предоставени от продавача. Исковете за щети или недостиг трябва да се правят в
срок от 30 дни след получаването на поръчката.

12. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ
MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Германия
American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081 • (920) 457-5051
ВИЖТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА
НЕСТЕРИЛНО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРОЗИВНО

ВНИМАНИЕ – КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С ИНСТРУКЦИИТЕ
ЗА УПОТРЕБА

ДА СЕ СЪХРАНЯВА ПРИ ТЕМПЕРАТУРА МЕЖДУ 50 °F - 77 °F (10 °С - 25 °C)

ВИЖТЕ WWW.AMERICANORTHO.COM ЗА РЕЧНИК НА СИМВОЛИТЕ
ВНИМАНИЕ: ФЕДЕРАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ОГРАНИЧАВА ПРОДАЖБАТА НА ТОВА ИЗДЕЛИЕ
САМО ЗА ИЛИ ПО ЗАЯВКА НА СТОМАТОЛОГ/ОРТОДОНТ.

Информацията, съдържаща се в инструкциите за употреба, се счита за действителна и точна. Въпреки това,
American Orthodontics не дава никаква гаранция, изразена или подразбираща се, относно пълнотата на
информацията при във всички възможни условия. Трябва да се съблюдават разумни мерки за безопасност.

