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1. CÉGAZONOSITÁS
Cég neve
American Orthodontics
3524 Washington Avenue
Sheboygan, WI 53081

24 ÓRÁS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
(920) 457-5051
Információk
(920) 457-5051

2. TERMÉKAZONOSITÁS
Termék neve:
Termékleírás:
Termék alkatrész száma:
Anyag:

Maratósav (gél/folyadék)
Kötőanyagok – 37% foszfor-maratósav
REF 020-028536 és REF 020-028535
Foszforsav

3. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ, HASZNÁLATI TERÜLET
A maratósav egy foszfortartalmú maratósav, mely a fogzománc és a dentin maratásának céljából kerül használatra,
így támogatva az alapozók/kötőanyagok tapadását a fogszerkezetre és a javítóanyagokra.

4. ELLENJAVASLATOK
A fogorvosok és/vagy fogszabályozó orvosok egyik fő feladata bármilyen olyan ellenjavaslat azonosítása, mely
kizárhatja az American Orthodontics termékek használatát.

5. FIGYELMEZTETÉSEK
A foszfortartalmú maratósav foszforsavat tartalmaz és korrodáló hatással bír. Akadályozza meg a maratósav
érintkezését a szemekkel, az orr nyálkahártyájával és a bőrrel. Lásd. az American Orthodontics SDS „Foszforsav” c.
dokumentumát.
A maratósav poli-réz-ftalocianint és kinolinsárgát/FD&C 10 sárgát tartalmaz. Ne használja a terméket, amennyiben
páciense érzékeny az említett festőanyagokra.

6. MELLÉKHATÁSOK
Használat közben kérjük, ne feledkezzen meg arról, hogy a mellékhatások, allergikus reakciók, enyhe nyugtalanság
és fájdalom formájában is megnyilvánulhatnak.

7. HASZNÁLAT ELŐTTI INTÉZKEDÉSEK
1. Amennyiben a forgóeszközt gumigyűrűvel vagy kefével használja, kérjük, polírozza megfelelően a megkötendő
zománcfelületeket.
2. Ne használjon olajtartalmú profilaktikus kenőcsöket. Ezek olyan vékony rétegek képződését idézhetik elő,
melyek utólag akadályozhatják a maratást.
3. A száraz fogakat öblítse alaposan olaj-/nedvességmentes sűrített levegővel.

8. RÉSZLETES UTASITÁSOK
MEGJEGYZÉS:

Amennyiben egyéb gél alapú maratómegoldást használ kérjük, olvassa el a gyártó által közölt
használati utasításokat. Az alábbi eljárás kizárólag az American Orthodontics maratósavak esetében használható.
1. A maratósavat öntse a keverőblokkra.
2. Szigetelje a fogakat, maratás céljából.
3. Cseppentse a maratósavat a kezelendő teljes felületre. Ne helyezzen maratósavat a zománcozott felületekre.
Ne cseppentsen maratósavat lágyszövetekre.
4. Hagyja a maratósavat 30 másodpercig hatni (60 másodpercig a tejfogak esetében).
5. Mindegyik fogat öblítse 10 másodpercig vízzel/permetezővel (20 másodpercig a gél alapú maratóanyagok
esetében) és szüntesse meg a maratóanyag hatását. A maratóanyaggal kezelt felületek színe világos fehérré
kell változzon. Ellenkező esetben kenjen újabb maratóanyag réteget és hagyja hatni 10-15 másodpercig.
6. Távolítsa el az ioncserélt részecskéket.

9. TÁROLÁSI ÉS SZÁLLITÁSI FELTÉTELEK
Tárolás
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•
•
•

Bizonyosodjon meg a konténer megfelelő szigeteléséről.
Tárolási hőmérséklet: 50°- 77°F (10°- 25°C)
Tárolja szobahőmérsékleten, a lejárati dátumig. A készletet újítsa rendszeresen, az élettartam
megőrzésének céljából.
Szállítás
• Szállítási hőmérséklet: 50°- 77°F (10°- 25°C)
• A durva vagy erőszakos kezelés a termék rongálódását okozhatja

10. LESELEJTEZÉSI FELTÉTELEK
Az alacsony mennyiségű maratósavak hígításához használjon megfelelő mennyiségű vizet. Amennyiben
nagymennyiségű maratósavat használt, annak leselejtezésekor cselekedjen a helyi/országos előírásoknak
megfelelően. Az üres csomagolást tisztítsa meg. A tiszta csomagolás újrahasználható.

11. GARANCIA ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
Amennyiben a felhasználó a termékek vagy szolgáltatások esetében hibát észlel, a felhasználó kizárólag
termékjavításra, illetve termékcserére (a forgalmazó döntésének függvényében), illetve megtérítésre jogosult.
Amennyiben a forgalmazó termékei vagy szolgáltatásai miatt a felhasználó veszteségekkel szembesül, a szolgáltatót
semmilyen felelősség nem terheli. A kártérítések, illetve a hiányok miatt benyújtott igények a megrendelés átvételét
követő 30 nap alatt közölhetők.

12. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Németország
American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081 • (920) 457-5051
LÁSD A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT
NEM STERIL BEAVATKOZÁS

FIGYELEM! MARÓANYAG!
FIGYELEM! LÁSD A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

TÁROLÁS: 50°F - 77°F (10° - 25°C)

A HASZNÁLT SZIMBÓLUMOKÉRT LÁSD WWW.AMERICANORTHO.COM
FIGYELEM: A SZÖVETSÉGI TÖRVÉNYEK ÉRTELMÉBEN A KÉSZÜLÉK FORGALMAZÁSA
FOGORVOSOK/FOGSZABÁLYZÓ ORVOSOK ÁLTAL VAGY RÉSZÉRE TILOS.

A használati útmutatóban említett információk érvényesek és pontosak. Az American Orthodontics nem garantálja az
említett információk teljességét az összes lehetséges körülmény esetében. Kérjük, figyeljen mindig az ésszerű
biztonsági intézkedésekre.

