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Опис
Total Etch - це гель для протравлення емалі й підготовки дентину в процесі запечатування
фісур, терапії прямого пломбування, а також адгезивної фіксації реставрацій із цільної
кераміки або композитів, виконаних у лабораторії.

Склад
Total Etch містить фосфорну кислоту (37% за вагою у воді), загусник і барвник.

Показання
Застосовується для протравлення емалі або тотального протравлення при:
-

терапії пломбування композитними матеріалами

-

адгезивної фіксації вкладок типу Inlay (з композита, цільної кераміки), коронок,
мостовидних протезів, вінірів, клейових мостів, кореневих штифтів

-

шинуванні

-

фіксації ортодонтичних конструкцій (наприклад, брекетів)

-

запечатуванні фісур

Протипоказання
Якщо неможливо дотримуватися запропонованої технології роботи

Побічні дії
На теперішній час невідомі

Взаємодія з іншими препаратами
Підкладкові матеріали зі склоіономірній основі пошкоджуються гелем Total Etch.

Застосування
Total Etch нанести спочатку на емаль, потім на дентин, залишити діяти протягом
15 секунд. Потім фосфорну кислоту ретельно змити водою, а поверхню зуба підсушити
повітрям, яке не містить домішок мастила, при цьому слід уникати пересушування
дентину. Протравлена поверхня емалі повинна мати білуватий крейдовий зовнішній
вигляд. Якщо це не спостерігається, повторити процес протравлення, скоротивши при
цьому час дії гелю на поверхні. При забрудненні поверхні зуба (наприклад, слиною)
процес протравлення слід повторити (макс. 10 секунд). Час дії на невідпрепарованій емалі
(наприклад, при запечатуванні фісур) становить 30-60 секунд, при селективному
протравленні емалі - 15-30 секунд.
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Повторне заповнення гелем Total Etch порожнього аплікаційного
шприцу

Порожній 2-грамовий шприц дуже просто можна повторно заповнити гелем за допомогою
шприцу Total Etch Jumbo, виконувати це можна до 15 раз.
Увага
Незважаючи на те, що маленький шприц обладнаний запобіжним обмежником поршня, з
міркувань безпеки обов'язково слід надягати рукавички, захисні окуляри й захисну маску.

-

Видалити прикручену кришку з 30-грамового шприцу Jumbo і порожнього
2-грамового шприцу.

-

Обертовим рухом за годинниковою стрілкою з'єднати кінці обох шприців.
Переконатися в тому, що з'єднання дуже надійне. Увага: нарізь не перекручувати!

-

Тепер заповнюйте маленький шприц, повільним рівномірним рухом витягаючи
поршень маленького шприцу. Одночасно можна злегка надавлювати іншою рукою
на поршень шприцу Jumbo, підтримуючи тим самим заповнення шприцу.

-

Маленький шприц не переповняти!

-

У жодному разі не долати опір обмежника поршня - небезпека потрапляння
протравлюючого засобу на шкіру!

-

При заповненні шприц у жодному разі не направляти на людину.

-

Ніколи не намагатися перемістити протравлювальний гель із маленького шприцу
назад у великий шприц Jumbo.

-

Розділити шприци обертанням проти годинникової стрілки.

-

Прикрутити назад захисний ковпачок на шприц Jumbo.

-

Заповнений маленький шприц тепер готовий до роботи. Прикрутити аплікаційну
канюлю Total Etch на маленький шприц і наносити гель, як було описано вище.

-

Використовуйте винятково тільки аплікаційні канюлі, які поставляються разом з
гелем. Використання інших канюль може вплинути на в'язкість протравлювального
гелю.

-

Для того, щоб забезпечити постійну заповнюваність шприців, можна заповнювати
маленькі шприци, які постачаються, за допомогою відповідного шприцу Jumbo.

-

У випадку питань і рекламацій повідомляйте, будь ласка, номер партії LOT,
вказаний на шприці Jumbo.
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Запобіжні заходи

При заповненні маленького шприцу обов'язково надягати захисні окуляри й рукавички!
Total Etch містить фосфорну кислоту й має протравлюючу дію. Уникати контакту з очами,
слизовою оболонкою й шкірою (рекомендується використовувати захисні окуляри для
пацієнта й медичного персоналу). Після потрапляння в очі відразу ж промити великою
кількістю води, промивати не менше 15 хвилин, і проконсультуватися з
лікарем/офтальмологом. Після контакту зі шкірою відразу ж змити водою з милом. При
потраплянні на чутливі матеріали (поверхні меблів, одяг), відразу ж змити великою
кількістю води.

Умови зберігання
-

Total Etch не використовувати після закінчення строку придатності

-

Температура зберігання 2-28°С.
Рекомендація: великий запас зберігати в холодильнику (2-8°С).

-

Строк придатності: див. на шприці/упакуванні.

Зберігати в місці, недосяжному для дітей!
Для використання тільки в стоматології!
Продукт був розроблений для застосування в стоматології й підлягає використанню тільки
відповідно до інструкції із застосування. Виробник не несе відповідальності за застосування в інших
цілях або за використання, не відповідне інструкції. Крім того, споживач зобов'язаний під свою
відповідальність перевірити продукт перед його використанням на відповідність і можливість
застосування для поставлених цілей, якщо ці цілі не вказані в інструкції з використання.
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