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PerfectEtch 12g 
 

Οδηγίες Χρήσης  
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
 
Διαβάστε το παρόν έγγραφο «Οδηγιών Χρήσης» πριν από τον χειρισμό. Το παρόν προϊόν προορίζεται προς χρήση μόνο από οδοντίατρο. 
ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
Το PerfectEtch έχει παρασκευαστεί για την εύκολη προετοιμασία του σμάλτου για τη συγκράτηση οδοντικών υλικών με βάση τη ρητίνη.  Έχει 
βέλτιστο ιξώδες για εύκολη εξώθηση με θιξοτροπικό αποτέλεσμα που δεν σταλάζει ώστε να παραμένει εκεί όπου εφαρμόζεται.  Συσκευασία 
σύριγγας για ευκολία εφαρμογής και έντονο χρώμα, ώστε να διασφαλίζεται η ακριβής τοποθέτηση. 
 

Όνομα Προϊόντος PerfectEtch 

Επωνυμία Εταιρείας Perfection Plus Ltd 

Διεύθυνση Εταιρείας    6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, ΗΒ 

Αρ. Τηλεφώνου Εταιρείας +44 (0) 2380 866 677 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ -  
PP010/1001 PerfectEtch 12g Σύριγγα με 20 άκρα μίας χρήσης 
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Επεξεργασία των ορίων σμάλτου σύνθετων αποκαταστάσεων κατηγοριών I, II, ILL και V για την αποφυγή μικροδιαρροών. 
Επεξεργασία επιφανειών σμάλτου σύνθετων αποκαταστάσεων κατηγορίας IV για διατήρηση.   
Επεξεργασία της μασητικής επιφάνειας των οπίσθιων δοντιών πριν από την εφαρμογή της ρητίνης σφράγισης ρωγμής. 
Επεξεργασία των επιφανειών σμάλτου των δοντιών πριν από την τοποθέτηση ορθοδοντικών συσκευών με κόλλα ρητίνης. 
Επεξεργασία της χειλικής επιφάνειας των δοντιών πριν από την εφαρμογή κεραμικών ή ακρυλικών όψεων συγκολλούμενων με ρητίνη. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Οδηγίες: 
Εάν η επιφάνεια σμάλτου δεν έχει εκτεθεί πρόσφατα λόγω προετοιμασίας κοιλότητας ή μείωσης δοντιού, συνιστάται καθαρισμός με την πάστα 
Oil Free Prophy Paste της Perfection Plus ή με ελαφρόπετρα και νερό. Διανείμετε με τη σύριγγα τη γέλη-αδροποιητικό υλικό απευθείας πάνω 
στις επιφάνειες σμάλτου που πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία. Η γέλη μπορεί να απλωθεί με το άκρο της σύριγγας ή με οποιοδήποτε 
άλλο κατάλληλο εργαλείο (εργαλείο συμπύκνωσης με σφαιρικό άκρο ή βούρτσα). Αφήστε τη γέλη για 30 δευτερόλεπτα. Πλύνετε και ξηράνετε 
χρησιμοποιώντας αέρα χωρίς έλαιο. Η επιφάνεια του σμάλτου θα πρέπει να έχει θαμπή ματ εμφάνιση. Εάν όχι, επαναλάβετε την παραπάνω 
διαδικασία. 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Η Γέλη-Αδροποιητικό Υλικό περιέχει 40% φωσφορικό οξύ.  Διαβρωτικό. Προκαλεί εγκαύματα.  Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, 
ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση ατυχήματος ή σε περίπτωση που αισθανθείτε 
αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
Ασφαλίστε το πώμα του άκρου αμέσως μετά τη χρήση. Μην ασκείτε δύναμη στο έμβολο. Εάν έχει φράξει, αντικαταστήστε το άκρο της σύριγγας. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος (5-25⁰C).  
 
Κωδικός παρτίδας/Ημερομηνία λήξης 
Ο κωδικός παρτίδας δίνει μια ανοικτή ημερομηνία παρασκευής σε μορφή μήνα, έτους, ημέρας με αριθμητικό επίθημα για την αποκλειστική 
ταυτοποίηση της παρτίδας του υλικού. Αναφέρετε αυτόν τον αριθμό παρτίδας σε κάθε επικοινωνία. Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται σε 
μορφή έτους, μήνα. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας. 
 

 


