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1. IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI
Název společnosti
American Orthodontics
3524 Washington Avenue
Sheboygan, WI 53081

NONSTOP ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
(920) 457-5051
Informační telefonní linka
(920) 457-5051

2. IDENTIFIKACE VÝROBKU
Název výrobku:
Popis výrobku:
Číslo náhradního dílu výrobcu:
Materiál:

Kyselinové leptadlo (gel/tekutina)
Lepidla – leptadlo s 37% kyselinou fosforečnou
REF 020-028536 a REF 020-028535
kyselina fosforečná

3. INDIKACE K POUŽITÍ, OBLAST POUŽITÍ
Kyselinové leptadlo je leptadlo na bázi kyseliny fosforečné používané pro leptání zubní skloviny a dentinu za účelem
zvýšení přilnavosti lepicích složek primeru/tmelu k zubu a restorativním materiálům.

4. KONTRAINDIKACE
Za identifikaci jakýchkoli možných kontraindikací, které by mohly bránit použití produktů společnosti American
Orthodontics, zodpovídá zubní lékař a/nebo ortodontista.

5. VAROVÁNÍ
Kyselinové leptadlo obsahuje kyselinu fosforečnou a je žíravé. Vyvarujte se kontaktu s očima, sliznicí a pokožkou.
Další informace viz bezpečnostní list „Kyselina fosforečná“ společnosti American Orthodontics.
Kyselinové leptadlo obsahuje CuPPC a chinolinovou žluť / FD&C žluť č. 10. Pacienti citliví nebo alergičtí na tato
barviva by s tímto produktem neměli přicházet do styku.

6. VEDLEJŠÍ ÚČINKY
Během používání se mohou vyskytnout nežádoucí vedlejší účinky, např. alergická reakce, nepříjemné pocity a bolest.

7. PROCEDURY PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE
1. Pomocí rotačního nástroje s gumovým nástavcem nebo kartáčkem očistěte zubní sklovinu, která má být lepena.
2. Nepoužívejte čisticí pasty s obsahem oleje. Mohly by zanechat film, který by znemožnil leptání.
3. Zuby pečlivě opláchněte a vysušte stlačeným vzduchem bez obsahu oleje/vlhkosti.

8. PODROBNÉ POKYNY
POZNÁMKA:

Pokud používáte jiné gelové leptací systémy, seznamte se s jejich návodem k používání. Níže uvedený
postup je platný pouze pro Kyselinové leptadlo společnosti American Orthodontics.
1. Umístěte dávku Kyselinového leptadla na mísící podložku.
2. Izolujte zuby, které budou leptány.
3. Naneste Kyselinové leptadlo na celou oblast, která má být bondována. Nevtírejte Kyselinové leptadlo na zubní
sklovinu. Vyvarujte se umístění Kyselinového leptadla na měkkou tkáň.
4. Nechte 30 sekund leptat (60 sekund v případě mléčných zubů).
5. Každý zub opláchněte vodou / vodním sprejem po dobu 10 sekund (20 sekund v případě gelové verze
produktu), čímž zastavíte leptání. Vyleptaná oblast by měla mít ledově bílou barvu. Pokud takovou barvu
nemá, leptejte znovu po dalších 10 až 15 sekund.
6. Odeberte demineralizované částice.

9. PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVY
Skladování
• Nádoba musí být vždy pevně uzavřená.
• Skladujte při teplotě 50° až 77 °F (10° až 25 °C).
• Životnost produktu při pokojové teplotě viz datum exspirace. Produkt otáčejte, abyste optimalizovali jeho
životnost.
Přeprava
• Přepravujte při teplotě 50° až 77 °F (10° až 25 °C).
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Hrubé zacházení může produkt poškodit.

10. POKYNY K LIKVIDACI
Malé dávky produktu Kyselinového leptadla je možné při vypouštění do odpadu zředit velkým množstvím vody. Větší
dávky je nutné likvidovat v souladu s místními/státními předpisy. Prázdné balení je možné recyklovat po důkladném
očištění.

11. ZÁRUKA
Odškodnění kupce s ohledem na jakékoli nároky vyplývající z jakéhokoli defektu kteréhokoli zboží nebo služeb se
omezují výhradně na právo opravy nebo výměny takového zboží (podle uvážení prodejce) nebo na vrácení ceny
zboží. Prodejce v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli následné nebo související škody, včetně ušlého
zisku způsobeného kupujícím s ohledem na jakékoli zboží nebo služby poskytované prodejcem. Nároky na náhradu
škody nebo nedostatky je nutné podat do 30 dnů od přijetí objednávky.

12. INFORMACE O PŘEDPISECH
MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Německo
American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081 • (920) 457-5051
VIZ NÁVOD K POUŽITÍ
NESTERILNÍ

VAROVÁNÍ: ŽÍRAVÁ LÁTKA
POZOR: POSTUPUJTE PODLE NÁVODU K POUŽITÍ

SKLADUJTE PŘI TEPLOTĚ 50° až 77 °F (10° až 25 °C)

SLOVNÍČEK SYMBOLŮ VIZ WWW.AMERICANORTHO.COM
UPOZORNĚNÍ: FEDERÁLNÍ ZÁKONY ZAKAZUJÍ PRODEJ ČI OBJEDNÁVKY TOHOTO PRODUKTU JINÝMI
OSOBAMI, NEŽ ZUBNÍMI LÉKAŘI / ORTODONTISTY.

Informace obsažené v návodu k použití jsou považované za platné a přesné. Společnost American Orthodontics však
neposkytuje žádné záruky, ať vyjádřené či nepřímo vyjádřené, co se týče úplnosti informací za všech možných podmínek.
Vždy je nutné dodržovat přiměřená bezpečnostní opatření.

