PHOSPHO-JEN AS
Травильний гель для адгезивної техніки пломбування
Phospho-Jen AS – кислотний травильний гель. Містить 37 % ортофосфорної кислоти, має яскраво виражений тиксотропний
ефект і не містить діоксид кремнію. Поставляється у шприцах ємністю 5 мл та 10 мл з дуже тонкими насадками, які забезпечують
акуратне й безпечне нанесення гелю лише в тих ділянках, де необхідно. Зручний і простий у застосуванні. Моментально змивається
струменем води.

 Підготовка шприца

 Обмеження відповідальності виробника

Відкрутіть ковпачок і замініть його насадкою. Ви можете злегка зігнути насадку, якщо в цьому є необхідність. Видавіть краплю гелю
на підкладку, щоби переконатись у справності шприца та уникнути
«вистрілювання» гелю внаслідок наявності бульбашки повітря.

Відповідальність підприємства-виробника поширюється тільки на
випадки, прямо передбачені чинним законодавством країни.

 Застосування

 Зберігання і термін придатності
• Зберігати при кімнатній температурі. Термін зберігання – 3
роки.

Нанесіть гель спочатку на емаль, повністю покривши місце скосу,
а через 10 – 15 секунд на дентин. Узагалі рекомендується обробка
емалі 30 секунд, дентину 15 секунд (у випадку молочних зубів рекомендується друге протравлювання тривалістю 90 – 120 секунд), потім промийте водою впродовж 20-ти секунд і просушіть повітряним
струменем (у повітрі не повинно бути слідів води та забруднення).
Після протравлювання емаль повинна мати крейдяно-білий колір.

• НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ!

 Застереження

• Шприц 10 мл, набір постачальних канюль.

 Утилізація
Утилізувати медичний виріб відповідно з локальними / регіональними / національними / міжнародними вимогами законодавства.

 Упаковка
• Шприц 5 мл, набір постачальних канюль.

Емаль перед протравлюванням повинна бути ретельно очищеною.
Якщо цього не зробили, необхідно повторно нанести гель, змити
його водою й висушити робочу поверхню. Не допускайте потрапляння гелю на м’які тканини порожнини рота, шкіру та в очі. Якщо
це сталось, негайно змийте гель великою кількістю води.

 Гарантійні зобов’язання
Підприємство-виробник гарантує якість своєї продукції. Гарантія
не поширюється на дефекти, що виникли в результаті порушення вимог інструкції по використанню матеріалів, порушення умов
зберігання та інші випадки, непередбачені функціональним призначенням матеріалу.
Споживач несе відповідальність за визначення придатності даного
продукту до використання відповідно до його (споживача) задач.
Умова для гарантійного випадку: невідповідність продукту характеристикам, заявленим виробником. У разі виявлення дефекту матеріалу в гарантійний період підприємство-виробник робить заміну
продукту.
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