Email Preparator blue
Гель для протравлення
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Опис:
Email Preparator Blue це гель для протравлення емалі і підготовки дентину. Використовується
разом із герметиками і прямими композитними реставраціями, а також виготовленими
лабораторним шляхом реставраціями з цільної кераміки або композитів, закріплених за
клейовою технологією.
Склад:
Email Preparator Blue містить фосфорну кислоту (37мас.% у воді), полівініловий спирт і
пігменти.
Показання:
Email Preparator Blue використовується в протравленні емалі або в загальний технології
протравлення для наступних показань:
• Композитні реставрації
• Клейова цементація пломб (композитних та з цільної кераміки), коронок, вінірів та
клейових мостів
• Зубні шини
• Брекети
• Ущільнення фіссур
Протипоказання:
Якщо обумовлена робоча технологія не може бути використана, матеріали не повинні
застосовуватися.
Побічні ефекти:
Невідомі на сьогоднішній день.
Взаємодія
Бази на основі скляних іономерів можуть бути розчинені Email Preparator Blue.
Процедура застосування:
Перед нанесенням матеріалу зафіксуйте прикріплену канюлю до верхівки пляшки і згинайте
відповідно до потреб. Застосовуйте Email Preparator Blue на емалі, а потім – на дентині і
витримайте час для реакції 15 секунд. Після того, ретельно промити водяним зрошенням і
просушити поверхню зубу повітрям, яке не містить масла. Уникайте зневоднення дентину.

Поверхня протравленої емалі повинна мати вигляд крейдових плям. Якщо це не так,
повторіть травлення. Якщо зубні поверхні випадково забруднені (наприклад, слиною),
процедура протравлення повинна бути повторена.
Час реакції на непідготовлену емаль (наприклад, з ущільненням фіссури) становить 30-60
секунд. Якщо емаль є вибірково витравленою, Total Etch повинен залишатись, щоб реагувати
протягом 15-30 секунд.

Увага
Email Preparator Blue містить фосфорну кислоту і є корозійним. Уникайте
контакту з очима, слизовою оболонкою і шкірою (окуляри рекомендовані як для
пацієнтів, так і для виконавця). Після контакту з очима негайно промити
великою кількістю води і звернутися до лікаря / офтальмолога. Після контакту з
шкірою негайно змийте водою з милом.
Зберігання
• Не використовуйте Email Preparator Blue після зазначеної дати закінчення терміну дії.
• Зберігати при температурі 2-28 ° С
• Дата закінчення терміну дії: дивись примітку на пляшці / упаковці.
• При повторному охолодженні гелю для протравлення до температури замерзання або
нижче 0 ° C / 32 ° F, криогель може розширюватись. Таким чином, в'язкість зростає. Цей
процес, одначе, є оборотним (наприклад, нагріванням гелю до 50-80 ° С / 122-176 ° F
протягом 5-10 хвилин) і не шкодить продукту.
Зберігати в місцях, недоступних для дітей.
Тільки для стоматологічного вживання.
Дата підготовки інформації: 03/2004
Виробник
Ivoclar Vivadent AG
9494 Шаан / Ліхтенштейн
Застереження: Федеральний закон США обмежує продаж або замовлення цього препарату
тільки ліцензованим стоматологом.
Матеріал розроблений виключно для використання в стоматології. Обробка повинна здійснюватися
суворо відповідно до Інструкції з використання. Відповідальність не може бути прийнята на
відшкодування збитків, що виникли внаслідок недотримання Інструкції або обумовленої області
застосування. Користувач несе відповідальність за тестування продуктів на їх придатність та
використання для будь-яких цілей, які прямо не зазначені в Інструкціях.
Опис та дані не є гарантією властивостей і не є обов'язковими.

Цим засвідчується, що вищенаведений переклад відповідає текстові
оригіналу англійською мовою.
Начальник відділу іноземних перекладів Дніпропетровської торговопромислової палати
С.Г.Безкоровайний
Україна, 49044, Дніпро, вул.Шевченка, 4
Дніпропетровська торгово-промислова палата,
Відділ перекладів
тел: 056 374 94 26

