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1. TUNNISTUSTIEDOT
Yrityksen nimi
American Orthodontics
3524 Washington Avenue
Sheboygan, WI 53081, U.S.A.

24 H HÄTÄNUMERO
+1 (920) 457-5051
Lisätietoja puhelin numerosta
+1 (920) 457-5051

2. Tuotteen tunnistetiedot
Tuotenimi:
Tuotekuvaus:
Tuoteosien numerot:
Materiaali:

Etsaushappo (geeli/neste)
Sideaineet – 37 % fosforietsaushappo
REF 020-028536 ja REF 020-028535
Fosforihappo

3. KÄYTTÖTARKOITUS, -ALA
Etsaushappo on fosforihappoa sisältävä etsaushappo, jota käytetään kiilteen ja dentiinien etsaukseen edistämään
esikäsittely-/kiinniteaineiden adheesiota hammasrakenteen ja korjausmateriaalien kanssa.

4. VASTA-AIHEET
Hammashoidon ammatilaisen ja/tai oikomishoidon erikoishammaslääkärin ensisijainen vastuu on tunnistaa
mahdolliset vasta-aiheet, jotka saattavat estää American Orthodontics -yhtiön tuotteiden käytön.

5. VAROITUKSET
Etsaushappo sisältää fosforihappoa ja on syövyttävää. Varottava aineen joutumista silmiin, limakalvoille tai iholle.
Viittaa American Orthodontics Turvallisuustietolomakkeen kohtaan ”fosforihappo”.
Etsaushappo sisältää kuparipolyftalosyaniinia ja kinoliinikeltaista/FD&C keltaista nro 10:ntä Potilaiden, jotka ovat
herkkiä tai allergisia näille väriaineille ei tulisi olla kosketuksissa tämän tuotteen kanssa.

6. HAITTAVAIKUTUKSET
Käytönaikana ilmenevät haittavaikutukset saattavat sisältää allergisia reaktioita ja lievää epämukavuutta ja kipua.

7. TOIMENPITEET ENNEN HOIDON ALOITTAMISTA
1. Tahnakiillota käsiteltävät hammaspinnat käyttäen pyörivään instrumenttiin kiinnitettyä kumikuppia tai -harjaa.
2. Älä käytä öljyä sisältäviä kiillotustahnoja. Ne saattavat muodostaa pintaan etsauksen estävän kalvon.
3. Huuhtele huolellisesti ja kuivaa hampaat öljystä/kosteudesta vapaalla paineilmalla.

8. VAIHEKOHTAISET OHJEET
HUOMIOI:

Muita etsausgeelijärjestelmiä käytettäessä, viittaa niiden valmistajien käyttöohjeisiin. Alla oleva
menettelytapa koskee ainoastaan American Orthodontics -yhtiön etsaushappoa.
1. Annostele etsaushappoa sekoitusalustalle.
2. Rajaa etsattavat hampaat.
3. Tupsuttele etsaushappoa koko kiinnityspinnalle. Älä hankaa etsaushappoa kiilteeseen. Vältä laittamasta
etsaushappoa pehmytkudoksille.
4. Anna vaikuttaa 30 sekuntia (60 sekuntia maitohampaille)
5. Huuhtele jokaista hammasta vesi/ilmasuihkulla 10 sekunnin ajan (20 sekuntia etsausgeeliä käytettäessä)
etsausprosessin lopettamiseksi. Etsatun kiilteen tulisi näyttää liitumaisen valkealta. Ellei näin ole, toista etsaus
10-15 sekunnin vaikutusajalla.
6. Poista demineralisoidut hiukkaset.

9. SÄILYTYS- JA KULJETUSOLOSUHTEET
Säilytys
• Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna.
• Säilytyslämpötila 10°-25°C (50°- 77°F)
• Säilyvyys huoneenlämmössä on viimeiseen käyttöpäivään asti. Pyöritä inventaariota säilyvyysajan
optimoimiseksi.
Kuljetus
• Kuljetuslämpötila 10°-25°C (50°- 77°F)
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Kova tai karkea käsittely voi vahingoittaa tuotetta

10. HÄVITTÄMISTOIMENPITEET
Pienet määrät etsaushappoa voidaan laittaa viemäristä alas runsaalla vedellä laimennettuna. Isommat määrät tulee
hävittää paikallisten säännösten/maan lakien mukaisesti. Tyhjät pakkaukset voidaan kierrättää huolellisen ja
asianmukaisen puhdistuksen jälkeen.

11. TAKUUSEEN LIITTYVÄ VASTUU
Ostajan saama korvaus mistä tahansa tuoteviasta tai palvelusta rajoittuu nimenomaisen tuotteen korjaukseen tai
vaihtoon (myyjän harkintaan perustuen) tai ostohinnan palauttamiseen. Missään tapauksessa myyjä ei ole vastuussa
johdannaisista tai liitännäisistä vahingoista mukaan lukien ostajan liikevoiton menetykset, jotka liittyvät myyjän
toimittamiin tuotteisiin tai palveluihin. Valitukset vahinkoja tai puutteita koskien pitää tehdä 30 vuorokauden kuluessa
tuotteen vastaanottamisesta.

12. MÄÄRÄYKSIÄ KOSKEVAT TIEDOT
MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Saksa
American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081, U.S.A. • +1 (920) 457-5051
LUE KÄYTTÖOHJEET
STERILOIMATON

VAROITUS – SYÖVYTTÄVÄÄ
HUOMAUTUS – VIITTAA KÄYTTÖOHJEISIIN

SÄILYTYSLÄMPÖTILA 10°-25°C (50°- 77°F)

KATSO SYMBOLIEN SELITYKSET VERKKOSIVUSTOLTA WWW.AMERICANORTHO.COM
HUOMAUTUS: YHDYSVALTAIN LAIN MUKAAN TÄTÄ LAITETTA SAA MYYDÄ VAIN
HAMMASLÄÄKÄRI/OIKOMISOPIN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI TAI NÄIDEN MÄÄRÄYKSELLÄ.

Tässä käyttöohjeessa olevien tietojen uskotaan olevan päteviä ja tarkkoja. American Orthodontics ei kuitenkaan takaa
nimenomaisesti tai konkludenttisesti, että tiedot ovat täydellisiä kaikissa mahdollisissa olosuhteissa. Kohtuullista
varovaisuutta pitää aina noudattaa.

