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1. IDENTIFIKÁCIA SPOLOČNOSTI
Názov spoločnosti
American Orthodontics
3524 Washington Avenue
Sheboygan, WI 53081

24-H NÚDZOVÉ TELEFÓNNE ČÍSLO
(920) 457-5051
Telefón na získanie informácií
(920) 457-5051

2. IDENTIFIKÁCIA VÝROBKU
Názov výrobku:
Opis výrobku:
Číslo dielu výrobku:
Materiál:

Leptadlo na báze kyseliny (gél/kvapalina)
Adhézne materiály – 37 % leptadlo na báze kyseliny fosforečnej
REF 020-028536 a REF 020-028535
Kyselina fosforečná

3. INDIKÁCIE POUŽITIA, ROZSAH POUŽITIA
Leptadlo na báze kyseliny je leptadlo s obsahom kyseliny fosforečnej a používa sa na leptanie skloviny s cieľom
zlepšiť priľnavosť základných/adhéznych materiálov s lepivými činidlami na štruktúru zuba a na materiály používané
na opravu.

4. KONTRAINDIKÁCIE
Primárnou zodpovednosťou zubného odborníka alebo ortodontistu je identifikovať všetky možné kontraindikácie,
ktoré môžu vylúčiť použitie produktov spoločnosti American Orthodontics.

5. VÝSTRAHY
Leptadlo na báze kyseliny obsahuje kyselinu fosforečnú a je leptavé. Zabráňte kontaktu s očami, sliznicou a
pokožkou. Pozrite si KBÚ pre „kyselinu fosforečnú“ od spoločnosti American Orthodontics.
Leptadlo na báze kyseliny obsahuje polyftalocyanín medi a chinolínovú žltú/FD&C žltú č. 10. Pacienti, ktorí sú citliví
alebo alergickí na tieto farbivá, nesmú prísť s týmto výrobkom do kontaktu.

6. VEDĽAJŠIE ÚČINKY
Počas používania môžu neželané vedľajšie účinky zahŕňať: alergickú reakciu, malé nepohodlie a bolesť.

7. POSTUPY PRED VYKONANÍM APLIKÁCIE
1. Pomocou rotačného nástroja s gumeným kalichom alebo kefkou vyčisťte povrch(y) skloviny, na ktorý(é) budete
lepiť.
2. Nepoužívajte čistiace pasty s obsahom oleja. Môžu na povrchu zanechať povlak brániaci leptaniu.
3. Pomocou stlačeného vzduchu bez obsahu oleja/vlhkosti dôkladne zuby opláchnite a očisťte.

8. PODROBNÉ POKYNY
POZNÁMKA:

Ak budete používať gélové systémy na leptanie, o pokyny na používanie požiadajte výrobcu. Dolu
uvedený postup platí len pre leptadlo na báze kyseliny od spoločnosti American Orthodontics.
1. Na podložku na miešanie nadávkujte leptadlo na báze kyseliny.
2. Zuby, ktoré budete leptať, odizolujte.
3. Leptadlo na báze kyseliny naneste na celú plochu, na ktorú budete lepiť. Leptadlo na báze kyseliny po
sklovine nešúchajte. Vyhnite sa aplikovaniu leptadla na báze kyseliny na mäkké tkanivá.
4. Nechajte 30 sekúnd leptať (60 sekúnd v prípade mliečnych zubov).
5. Proces leptania zastavíte opláchnutím každého zuba postrekom vodou/vzduchom počas 10 sekúnd (20
sekúnd v prípade leptania gélom). Leptaná plocha musí byť ľadovo-biela. Ak tomu tak nie je, vykonajte
opakované leptanie počas 10 až 15 sekúnd.
6. Odstráňte častice, ktoré vznikli po demineralizácii.

9. PODMIENKY SKLADOVANIA A PREPRAVY
Skladovanie
• Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
• Skladujte pri teplote 10° až 25 °C (50° až 77 °F).
• Čas použiteľnosti pri izbovej teplote je dátum exspirácie. Na optimalizáciu času použiteľnosti skladový
materiál striedajte.
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Preprava
• Prepravujte pri teplote 10° až 25 °C (50° až 77 °F).
• Nešetrné a hrubé zaobchádzanie môže výrobok poškodiť.

10. ZNEŠKODNENIE
Malé množstvá leptadla na báze kysliny sa môžu rozriediť veľkým množstvom vody a vyliať do odtoku. Väčšie
množstvá sa musia zneškodniť v súlade s miestnymi/celoštátnymi zákonmi. Prázdny obal možno po dôkladnom a
správnom vyčistení recyklovať.

11. ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ
Nápravný prostriedok v prospech kupujúceho ohľadne akejkoľvek reklamácie chyby tovaru alebo služieb bude
obmedzený výlučne na právo na vykonanie opravy alebo výmeny takéhoto tovaru (na základe rozhodnutia
predávajúceho) alebo vrátenie jeho nákupnej ceny. Predávajúci nebude v žiadnom prípade zodpovedný za následné
či náhodné škody vrátane straty zisku kupujúceho súvisiace s tovarom či službami poskytovanými kupujúcim. Nároky
na náhradu škody treba uplatniť do 30 dní od prijatia objednávky.

12. REGULAČNÉ INFORMÁCIE
MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Nemecko
American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081 • (920) 457-5051
POZRITE SI POKYNY NA POUŽÍVANIE
NESTERILNÉ

POZOR LEPTAVÉ

UPOZORNENIE – POZRITE SI POKYNY NA POUŽÍVANIE

SKLADUJTE PRI TEPLOTE 10° AŽ 25 °C (50 °F AŽ 77 °F)

SLOVNÍK SYMBOLOV NÁJDETE NA ADRESE WWW.AMERICANORTHO.COM
UPOZORNENIE: FEDERÁLNE ZÁKONY OBMEDZUJÚ PREDAJ TEJTO POMÔCKY
STOMATOLÓGOVI/ORTODONTISTOVI ALEBO NA ZÁKLADE JEHO PREDPISU.

Veríme, že informácie uvádzané v pokynoch na používanie sú platné a presné. Avšak spoločnosť American Orthodontics
neposkytuje žiadnu záruku, vyjadrenú alebo predpokladanú, vzhľadom na úplnosť informácií v rámci všetkých možných
podmienok. Je nutné vždy dodržiavať primerané bezpečnostné opatrenia.

