WYTRAWIACZ
STOMATOLOGICZNY

ZAWARTOŚĆ
Zestaw zawiera strzykawkę wypełnioną 2,6 g lub 6,5 g lub 13 g lub 60 g
preparatu w postaci żelu + końcówki do WYTRAWIACZA.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
WYTRAWIACZ STOMATOLOGICZNY służy do zwiększenia adhezji
pomiędzy tkankami zęba a uzupełnieniami kompozytowymi. Na skutek
wytrawiania kwasem o-fosforowym dochodzi do rozpuszczenia składników
mineralnych i zwiększenia chropowatość powierzchni zęba. Trawienie
WYTRAWIACZEM STOMATOLOGICZNYM prowadzi również do wzrostu
energii powierzchniowej, co znacznie poprawia zwilżalność szkliwa przez
system wiążący. WYTRAWIACZ STOMATOLOGICZNY ma postać żelu, dzięki
czemu ograniczone zostaje niekontrolowane działanie demineralizacyjne
kwasu o- fosforowego na twarde tkanki zęba. Forma żelu zapewnia również
stałą wilgotność trawionej powierzchni oraz zapobiega blokowaniu
powstających mikrokanalików solami wapnia strącającymi się podczas
procesu trawienia.
WYTRAWIACZ STOMATOLOGICZNY może być stosowany przy:
- wypełnieniach chemo- i światłoutwardzalnych
- lakach szczelinowych
- stabilizacji zębów: stałej i tymczasowej
- ortodontycznych aparatach stałych
- przygotowaniu powierzchni metalowych, kompozytowych i akrylowych prac
protetycznych przed użyciem cementów podwójnego wiązania
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA
Na dokładnie oczyszczoną i osuszoną powierzchnię szkliwa nałożyć
cienką warstwę WYTRAWIACZA STOMATOLOGICZNEGO. Pozostawić
na zębie około 30 sekund. Następnie przepłukać silnym strumieniem wody.
Dokładnie osuszyć, aż szkliwo uzyska matowo-biały kolor. Wytrawianie
należy powtórzyć jeśli szkliwo nie zmatowieje lub zostanie zanieczyszczone
śliną. Nie wytrawiać dłużej niż 60 sekund.
SKŁAD
Substancja czynna: kwas o-fosforowy 36%.
PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować WYTRAWIACZA STOMATOLOGICZNEGO u pacjentów
ze stwierdzoną nadwrażliwością na którykolwiek ze składników materiału.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Działania niepożądane WYTRAWIACZA STOMATOLOGICZNEGO nie
są znane, jednakże u osób szczególnie wrażliwych nie można wykluczyć
wystąpienia objawów uczulenia. W przypadku wystąpienia natychmiastowej
reakcji alergicznej, zaprzestać stosowania produktu.
OGRANICZENIA W STOSOWANIU, INTERAKCJE
WYTRAWIACZ STOMATOLOGICZNY może
podkłady oparte na glasjonomerach.

rozpuszczać

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
WYTRAWIACZ STOMATOLOGICZNY zawiera kwas o-fosforowy
36%, który przy przedłużonym kontakcie może wykazywać
właściwości korozyjne. W przypadku kontaktu WYTRAWIACZA
STOMATOLOGICZNEGO z materiałem wrażliwym na działanie
kwasów, należy szybko zmyć zanieczyszczoną powierzchnię
silnym strumieniem wody.
Unikać kontaktu WYTRAWIACZA STOMATOLOGICZNEGO
ze skórą, tkankami miękkimi jamy ustnej i oczami.
W przypadku kontaktu przepłukać dużą ilością wody przez
co najmniej 15 minut. W razie dolegliwości skontaktować
się z lekarzem podając informacje o produkcie. Aby
zminimalizować ryzyko kontaktu przez cały czas należy nosić
osobiste wyposażenie ochronne, takie jak rękawiczki, maskę
na twarz i okulary ochronne.
W celu izolacji pola zabiegowego oraz ochrony pacjenta, zaleca się
stosowanie koferdamu.
W przypadku połknięcia nie należy prowokować wymiotów.
Zaleca się wypicie dużej ilości wody i natychmiastowe
skontaktowanie się z lekarzem.
W przypadku zaaspirowania produktu do układu oddechowego
należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
W
celu
uniknięcia
zasychania
WYTRAWIACZA
STOMATOLOGICZNEGO, tuż po użyciu wyrobu należy usunąć
preparat z końcówki skutecznie cofając tłoczek strzykawki.
WYTRAWIACZ STOMATOLOGICZNY przeznaczony jest
do wielokrotnego użycia, natomiast aplikator służy do użycia
jednokrotnego. Unikać kontaktu aplikatora z tkankami pacjenta.
Jeśli kontakt wystąpił - zaleca się wymianę aplikatora.
OSTRZEŻENIA
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia
oczu.

!

Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz
osób nieuprawnionych. Chronić przed przegrzaniem.
Nie zamrażać. Używać zgodnie z zaleceniami
producenta. Nie używać po upływie terminu ważności.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Produkt przeznaczony wyłącznie dla lekarzy stomatologów,
techników dentystycznych i higienistek stomatologicznych.
GWARANCJA
Firma ARKONA wymienia produkty lub zwraca koszt ich zakupu
w przypadku wystąpienia potwierdzonej wady. ARKONA
nie odpowiada za straty lub szkody spowodowane
nieprawidłowym lub niezgodnym z instrukcją użyciem materiału.
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