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Fluidní zubní leptadlo
PŘED POUŽITÍM SE SEZNAMTE S TÍMTO NÁVODEM
VÝROBEK JE URČEN VÝHRADNĚ K POUŽITÍ LÉKAŘEM STOMATOLOGEM

SLOŽENÍ: kyselina o-fosforečná 36 %, gelová báze, barvivo.
URČENÍ
Leptadlo BLUE ETCH FLOW se používá k naleptání skloviny a zuboviny před použitým kompozitních materiálů,
laků na brázdy a štěrbiny. S ohledem na vhodně zvolenou polotekutou konzistenci BLUE ETCH FLOW
proniká do špatně dostupných brázd a štěrbin. Hodí se také k použití před cementováním kořenových výplní
zasahujících do korunkové části zubu ze sklolaminátu.
PŘÍPRAVA VÝROBKU K POUŽITÍ (pro variantu 10 ml a 50 ml)
1. Odšroubujte bílou zátku z velké stříkačky obsahující leptadlo.
2. Na místo bílé zátky našroubujte spojku.
3. Odšroubujte modrou zátku na spojce a následně na její místo našroubujte dávkovač - přiloženou menší
stříkačku.
4. Zmáčkněte píst velké stříkačky a přetlačte potřebné množství gelu do dávkovače, maximálně 2 ml.
5. Odšroubujte naplněný dávkovač a našroubujte na jeho konec aplikátor (přiloženou tupou jehlu). Výrobek je
připraven k použití.
6. Spojku nechte připevněnou na velkém balení a zajistěte ho modrou zátkou.
ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ
Před přistoupením k zákroku ponořte přiložený aplikátor do lihu (ethylalkoholu) a následně ho umístěte na
stříkačku. Na osušený povrch naneste tenkou vrstvu leptadla. Leptejte maximálně 60 sekund. Opláchněte
silným vzducho-vodním proudem (asi 15-20 sekund). Nepřesušujte. V případě znečištění skloviny proces
zopakujte. Výrobek je určený k opakovanému použití, aplikátor je jednorázový. Opakované použití aplikátoru
může vytvářet riziko sekundární infekce.
KONTRAINDIKACE
Výrobek nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Dráždí sliznici ústní dutiny, kůži a oči. V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a
vyhledejte lékaře. V případě požití nevyvolávejte zvracení. Vypijte velké množství vody. Vyhledejte lékaře.
Během práce s výrobkem používejte koferdam. Používejte rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.
SKLADOVÁNÍ
Skladujte v původním obalu při teplotě pod 25° C. Skladujte mimo dosah dětí.
Termín použitelnosti se nachází na přímém obalu. Po otevření se doba použitelnosti nemění pod podmínkou
těsného uzavření po každém použití.
NAKLÁDÁNÍ S OBALEM OD VÝROBKU
Použitý obal předejte k likvidaci nebo vraťte výrobci.
DOSTUPNÁ BALENÍ
Stříkačka obsahující 2 ml přípravku, jednorázový aplikátor. Stříkačka obsahující 10 ml nebo 50 ml přípravku,
jednorázové aplikátory, spojka, dávkovač.
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