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1. IDENTIFICAREA COMPANIEI
Denumirea companiei
American Orthodontics
3524 Washington Avenue
Sheboygan, WI 53081

NUMĂRUL DE TELEFON DE 24 DE ORE PENTRU URGENȚE
(920) 457-5051
Telefon pentru informații
(920) 457-5051

2. IDENTIFICAREA PRODUSULUI
Numele produsului:
Descrierea produsului:
Numărul de identificare a produsului:
Material:

Acid demineralizant (gel/lichid)
Adezivi – 37% acid fosforic demineralizant
REF 020-028536 și REF 020-028535
Acid fosforic

3. INDICAȚII DE UTILIZARE, DOMENIU DE UTILIZARE
Acidul demineralizant este un acid fosforic demineralizant utilizat pentru gravarea smalțului și a dentinei în scopul de
a promova aderența primerului/adezivilor de fixare la structura dintelui și la materialele de restaurare.

4. CONTRAINDICAȚII
Principala responsabilitate a medicului stomatolog și/sau a ortodontistului este de a identifica orice posibile
contraindicații care împiedica utilizarea produselor American Orthodontics.

5. AVERTISMENTE
Acidul demineralizant conține acid fosforic și este coroziv. A se evita contactul cu ochii, mucoasele și pielea. A se
vedea FDS-ul American Orthodontics ”Acid fosforic”.
Acidul demineralizant conține poliftalocianină de cupru și galben de chinolină/FD&C galben Nr. 10. Pacienții care
sunt sensibili sau alergici la acești coloranți nu ar trebui să intre în contact cu acest produs.

6. EFECTE SECUNDARE
Efectele secundare în timpul utilizări pot include reacții alergice și disconfort minor și durere.

7. PROCEDURI DE PREGĂTIRE
1. Utilizând un instrument rotativ cu un capac de cauciuc sau o perie, lustruiți suprafața smalțului de lipit.
2. Nu utilizați paste de lustruire care conțin ulei. Acesta poate lăsa un strat care va împiedica gravarea.
3. Clătiți abundent și uscați dinții cu aer comprimat fără ulei/umiditate.

8. INSTRUCȚIUNI PAS CU PAS
OBSERVAȚIE: Dacă

utilizați alt sistem de gel demineralizant, consultați instrucțiunile de utilizare a producătorului.
Procedura de mai jos se referă doar la acidul demineralizant al American Orthodontics.
1. Distribuiți acidul demineralizant pe hârtia pentru amestec.
2. Izolați dintele pentru gravare.
3. Aplicați ușor acidul demineralizant pe întreaga suprafață care trebuie fixată. Nu masați acidul demineralizant
pe smalț. Evitați să puneți acid demineralizant pe țesutul moale.
4. Lăsați 30 de secunde pentru gravare (60 de secunde pentru dantura de lapte).
5. Clătiți fiecare dinte cu apă/spray de aer timp de 10 secunde (20 de secunde pentru gel demineralizant) pentru
a opri procesul de gravare. Suprafața gravată ar trebui să aibă o culoare albă înghețată. Dacă nu, gravați-o din
nou pentru încă 10-15 secunde.
6. Îndepărtați particulele demineralizate

9. CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT
Depozitare
• Păstrați recipientul închis etanș.
• A se depozita între 50°- 77°F (10°- 25°C)
• Termenul de valabilitate la temperatura camerei corespunde datei de expirare. Rotiți stocul pentru a optimiza
termenul de valabilitate.
Transport
• Transportați la temperaturi între 50°- 77°F (10°- 25°C)
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Manipularea grosieră poate cauza deteriorarea produsului

10. CONSIDERAȚII REFERITOARE LA ELIMINARE
Cantități mici de acid demineralizant pot fi diluate în cantități abundente de apă din conductă. Cantitățile mai mari
trebuie eliminate în conformitate cu legile locale/statului. Ambalajul gol poate fi reciclat după o curățare minuțioasă și
adecvată.

11. RĂSPUNDEREA PRIVIND GARANȚIA
Remediile cumpărătorului cu privire la orice pretenție ce rezultă din orice defect al oricăror bunuri sau serviciu va fi
limitat exclusiv la dreptul de reparare sau de schimbare a acestor bunuri (la opțiunea vânzătorului), sau la
rambursarea preșului de cumpărare a acestuia. Vânzătorul în niciun caz nu va răspunde pentru nicio daună conexă
sau incidentală, inclusiv beneficii nerealizate suportate de cumpărător în ceea ce privește orice bunuri sau servicii
furnizate de vânzător. Cererile de despăgubire sau pentru piese lipsă trebuie făcute în termen de 30 de zile de la
primirea comenzii.

12. INFORMAȚII PRIVIND REGLEMENTAREA
MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Germania
American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081 • (920) 457-5051
A SE VEDEA INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE
NU ESTE STERIL

AVERTISMENT COROZIV

ATENȚIE – CONSULTAȚI INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE

A SE DEPOZITA ÎNTRE 50°F - 77°F (10° - 25°C)

A SE VEDEA WWW.AMERICANORTHO.COM PENTRU GLOSARUL SIMBOLURILOR
ATENȚIE: LEGEA FEDERALĂ DIN S.U.A. RESTRICȚIONEAZĂ VÂNZAREA ACESTUI DISPOZITIV DE CĂTRE
SAU LA RECOMANDAREA UNUI MEDIC STOMATOLOG/ORTODONTIST.

Informațiile din Instrucțiunile de utilizare sunt considerate a fi valide și exacte. Cu toate acestea, American Orthodontics
nu oferă nicio garanție expresă sau implicită în privința caracterului complet al informațiilor în toate circumstanțele
posibile. Întotdeauna trebuie să fie respectate măsurile de precauție rezonabile.

