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1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Όνομα εταιρίας
American Orthodontics
3524 Washington Avenue
Sheboygan, WI 53081

24ΩΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
(920) 457-5051
Τηλέφωνο πληροφοριών
(920) 457-5051

2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ονομασία Προϊόντος:
Περιγραφή προϊόντος:
Αριθμός προϊόντος:
Υλικό:

Aδροποιητικό Οξέος (Γέλη/Υγρό)
Συγκολλητικά – 37% Αδροποιητικό Φωσφορικού Οξέος
REF 020-028536 & REF 020-028535
Φωσφορικό οξύ

3. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Το Αδροποιητικό Οξέος είναι ένα αδροποιητικό φωσφορικού οξέος που χρησιμοποιείτε για την αδροποίηση
αδαμαντίνης και οδοντίνης για να προωθεί τη συγκόλληση διορθωτικών/συγκολλητικών παραγόντων στη δομή
δοντιών και σε υλικά αποκατάστασης.

4. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Είναι η κύρια ευθύνη το επαγγελματία οδοντίατρου και/ή ορθοδοντικού η αναγνώριση των πιθανών αντενδείξεων οι
οποίες ενδέχεται να προκληθούν από τη χρήση των προϊόντων της American Orthodontics.

5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
Αδροποιητικό Οξέος το οποίο περιέχει φωσφορικό οξύ και είναι διαβρωτικό. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, τις
βλεννώδεις μεμβράνες και το δέρμα. Αναφερθείτε στο Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας της American Orthodontics
«Φωσφορικό Οξύ».
Το Αδροποιητικό Οξέος περιέχει φθαλοκυανίνη χαλκού και Κίτρινη Κινολίνη /FD&C Κίτρινο No. 10. Οι ασθενείς που
έχουν ευαισθησία ή αλλεργία σε αυτές τις χρωστικές ουσίες δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με αυτό το προϊόν.

6. ΠΑΡΕΝΕΡΓΙΕΣ
Κατά τη διάρκεια της χρήσης οι παρενέργειες ενδέχεται να περιλαμβάνουν αλλεργική αντίδραση, μικρή δυσφορία και
πόνο.

7. ΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
1. Χρησιμοποιήστε περιστροφικό εργαλείο με λαστιχένιο κύπελλο ή βούρτσα, προφυλάξτε την(τις) επιφάνεια(ες)
σμάλτου οι οποίες θα συγκολληθούν.
2. Μην χρησιμοποιείτε προφυλακτικές πάστες που περιέχουν έλαια. Κάτι τέτοιο μπορεί να αφήσει λεπτή μεμβράνη
που θα αναχαιτίσει την αδροποίηση.
3. Ξεπλένετε καλά και στεγνώνετε τα δόντια με συμπιεσμένο αέρα που δεν περιέχει έλαια/υγρασία.

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
ΣΗΜΕΊΩΣΗ:

Εάν χρησιμοποιείτε άλλα συστήματα γέλης αδροποίησης, συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης τους
κατασκευαστή. Η παρακάτω διαδικασία είναι σχετική μόνο για το Αδροποιητικό Οξέος της American Orthodontics.
1. Βάλτε το Αδροποιητικό Οξέος στην παλέτα ανάμιξης.
2. Απομονώστε τα δόντια στα οποία θα γίνει αδροποίηση.
3. Βάλτε μικρό ποσοστό από το Aδροποιητικό Οξέος σε όλη την περιοχή που θα γίνει συγκόλληση. Μην τρίβετε
το Αδροποιητικό Οξέος στην αδαμαντίνη. Αποφύγετε την τοποθέτηση του Αδροποιητικού Οξέος σε μαλακό
ιστό.
4. Αφήστε να περάσουν 30 δευτερόλεπτα για την αδροποίηση (60 δευτερόλεπτα για προσωρινά δόντια).
5. Ξεπλένετε κάθε δόντι με σπρέι από νερό/αέρα επί 10 δευτερόλεπτα (20 δευτερόλεπτα για αδροποίηση με
γέλη) για να σταματήσει η διαδικασία αδροποίησης. Η αδροποιημένη περιοχή θα φαίνεται σαν παγωμένο
λευκό χρώμα. Εάν δεν φαίνεται έτσι, επαναλαμβάνετε την αδροποίηση για άλλα 10-15 δευτερόλεπτα.
6. Βγάλτε τα απομεταλλωμένα σωματίδια

9. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Αποθήκευση
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•
•
•

Κρατήστε το δοχεία ερμητικά κλειστό.
Αποθηκεύστε μεταξύ 50°-77°F (10°-25°C)
Ο χρόνος ζωής σε θερμοκρασία δωματίου αναφέρεται ως ημερομηνία λήξης. Περιστρέφετε τα αποθέματα για
να βελτιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής.
Μεταφορά
• Μεταφέρετε με θερμοκρασίες μεταξύ 50°-77°F (10°-25°C)
• Βίαιος ή απότομος χειρισμός ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν

10. AVFALLSHANTERING
Μικρές ποσότητες Αδροποιητικού Οξέως μπορούν να αποτεθούν διαλυμένες σε μεγάλη ποσότητα νερού στην
αποχέτευση. Οι μεγάλες ποσότητες πρέπει να απορριφθούν σύμφωνα με τους τοπικούς/πολιτειακούς νόμους. Η
άδεια συσκευασία δύναται να ανακυκλωθεί κατόπιν ενδελεχούς και κατάλληλου καθαρισμού.

11. ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Οι διορθωτικές ενέργειες σε σχέση με τις οποιεσδήποτε απαιτήσεις σχετικά με οποιοδήποτε είδος ή υπηρεσίες θα
πρέπει να περιορίζονται αποκλειστικά στο δικαίωμα επισκευής ή αντικατάστασης αυτών των ειδών (κατά την ευχέρεια
του πωλητή) ή την ως εκ τούτου αποζημίωση του ποσού αγοράς. Σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνος ο
πωλητής για οποιαδήποτε περαιτέρω ή σχετική ζημιά συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών η οποία
προκλήθηκε από τον αγοραστή σχετικά με αγαθά ή υπηρεσίες παρεχόμενες από τον πωλητή. Τυχόν απαιτήσεις για
ζημιές ή ελλείψεις θα πρέπει να δηλώνονται εντός 30 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας.

12. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Γερμανία
American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081 • (920) 457-5051
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΟΧΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟ IFU

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΜΕΤΑΞΥ 50°F - 77°F (10° - 25°C)

ΔΕΙΤΕ WWW.AMERICANORTHO.COM ΓΙΑ ΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ Ή ΜΕ
ΕΝΤΟΛΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ/ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ.

Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτό το φυλλάδιο IFU πιστεύουμε ότι είναι έγκυρες και ακριβείς. Η American
Orthodontics, ωστόσο, δεν εγγυάται, ούτε εκφράζει ή υπονοεί, την πληρότητα των πληροφοριών σε οποιαδήποτε
συνθήκη. Οι λογικές προφυλάξεις ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται πάντοτε.

