
LIMITĂRI DE UTILIZARE, INTERACȚIUNI
ETCHGEL poate dizolva liner-urile pe bază de ionomeri de sticlă.

PRECAUȚII
ETCHGEL conține 36% acid o-fosforic, care, în cazul unui contact prelungit, 
poate avea proprietăți corozive. În cazul contactului
cu materialul sensibil la acid, suprafața contaminată trebuie clătită rapid 
sub un curent puternic de apă.
Evitați contactul cu pielea, ochii și țesuturile moi ale gurii. În cazul unui astfel 
de contact, clătiți cu multă apă timp de cel puțin 15 min. În caz
de simptome, consultați un medic care oferă informații despre produs. 
Pentru a reduce riscul de contact, purtați întotdeauna echipament
de protecție personală, cum ar fi mănuși, măști pentru față și ochelari
de siguranță.
Pentru izolarea câmpului operator și protejarea pacientului,
se recomandă utilizarea unui baraj de cauciuc.
Dacă înghițiți, nu induceți vărsături. Se recomandă să beți multă apă
și să solicitați asistență medicală imediată.
În caz de aspirație în tractul respirator, solicitați asistență medicală 
imediată.
Pentru a evita uscarea ETCHGEL, preparatul trebuie îndepărtat
de pe vârf trăgând înapoi pistonul seringii imediat după utilizare. ETCHGEL 
este destinat utilizării multiple, în timp ce aplicatorul este doar pentru
o singură utilizare. Evitați contactul aplicatorului cu țesuturile pacientului. 
Dacă apar astfel de contacte, se recomandă înlocuirea aplicatorului.

AVERTIZĂRI

Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni ale ochilor.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a persoanelor neautorizate. 
Protejați produsul de de căldură. A nu se îngheța. Utilizați
în conformitate cu instrucțiunile producătorului. A nu se folosi după 
data de expirare.

DEPOZITARE
A se păstra la o temperatură sub 25°C.
Pentru utilizare numai de către stomatologi, tehnicieni dentari.

GARANȚIE
ARKONA va înlocui produsele care s-au dovedit a fi defecte sau vor 
rambursa prețul achiziției. ARKONA nu răspunde pentru nicio pierdere sau 
daună cauzată de utilizarea necorespunzătoare sau utilizarea 
necorespunzătoare a produsului.

CONȚINUT
Setul include: o seringă ce conține 2,6 g, 6,5 g, 13 g sau 60 g din preparat
sub formă de gel + vârfuri aplicatoare ETCHGEL

Dispozitiv medical clasa IIa
INDICAȚII DE UTILIZARE
ETCHGEL este utilizat pentru a crește aderența între dinți și restaurările 
compozite prin dizolvarea componentei minerale a dinților, crescând astfel 
rugozitatea suprafeței dintelui. Demineralizarea cu ajutorul ETCHGEL duce,
de asemenea, la o creștere a energiei de suprafață, care îmbunătățește 
semnificativ umectabilitatea smalțului printr-un sistem adeziv. ETCHGEL 
este într-o formă de gel, care reduce un efect de demineralizare necontrolat
al acidului fosforic asupra țesuturilor dure ale dinților. Forma de gel asigură,
de asemenea, umiditatea constantă a suprafeței demineralizate și previne 
blocarea microcanalelor formate cu săruri de calciu care precipită în timpul 
procesului de demineralizare.
ETCHGEL poate fi utilizat pentru:
• obturatii fotopolimerizabile sau autopolimerizabile
• sigilarea  fisurilor
• stabilizarea dinților: permanentă și temporară
• aparate ortodontice fixe,
• pregătirea suprafețelor metalice precum și restaurări acrilice și 

compozite, înainte de a utiliza materiale composite fotopolimerizabile

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE
Aplicați un strat subțire de ETCHGEL pe o suprafață curățată și uscată
cu atenție. Se lasă pentru aprox. 30 s, clătiți cu un curent puternic de apă. 
Uscați bine până când smalțul este alb-mat. Repetați dacă smalțul
nu a atins efectul mat sau dacă are loc contaminarea cu saliva.
Nu demineralizați mai mult de 60 s.

COMPOZIŢIE
Substanță activă: acid o-fosforic 36%.

CONTRAINDICAȚII
Nu utilizați ETCHGEL la pacienții cu alergie cunoscută la oricare dintre 
componentele produsului.

REACTII ADVERSE
Nu se cunosc reacții adverse. Cu toate acestea, o reacție alergică nu poate
fi exclusă la persoanele deosebit de sensibile. În cazul unei reacții alergice 
imediate, opriți utilizarea produsului.
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