
Stomatologické leptadlo                                                                

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SLOŽENÍ: kyselina o-fosforečná 36 %, gelová báze, barvivo. 

URČENÍ
Leptadlo BLUE ETCH se používá k leptání skloviny a dentinu před použitím kompozitních materiálů, laků do 
kavit a spár.
PŘÍPRAVA VÝROBKU K POUŽITÍ (pro variantu 10 ml a 50 ml)
1. Ze sběrné stříkačky s leptadlem odšroubujte bílý šroubovací uzávěr.
2. Na místo bílého šroubovacího uzávěru našroubujte spojku.
3. Odšroubujte modrý uzávěr ze spojky a na jeho místo našroubujte dávkovač – přiloženou menší stříkačku.
4. Stiskněte píst sběrné stříkačky a natlačte potřebné množství gelu do dávkovače, maximálně však 2 ml.
V případě obtíží s přečerpáním přípravku do dávkovače musíte několikrát pohnout pístem sběrné stříkačky. 
Přípravek se zředí, protože má tixotropní vlastnosti.
5. Odšroubujte dávkovač a na jeho konec našroubujte aplikátor (přiloženou tupou jehlu). Přípravek je 
připravený k použití.
6. Spojku ponechejte připojenou na sběrné stříkačce a uzavřete modrým šroubovacím uzávěrem. 

ZPŮSOB POUŽITÍ
Přiložený aplikátor musíte před zákrokem ponořit do líhu (etanolu) a následně nasadit na stříkačku. Na 
vysušený povrch naneste tenkou vrstvu leptadla. Leptejte maximální 60 sekund. Spláchněte silným proudem 
vzduchu a vody (cca 15–20 sekund). Nevysušujte nadměrně. V případě znečištění skloviny proces zopakujte. 
Přípravek je určený k opakovanému použití, aplikátor však slouží jen k jednorázovému použití. Při opakovaném 
použití aplikátoru hrozí riziko sekundární kontaminace.

KONTRAINDIKACE
Nepoužívejte přípravek u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
Působí dráždivě na sliznice ústní dutiny, kůže a očí. V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým 
množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití nevyvolávejte zvracení. Vypijte velké množství 
vody. Vyhledejte lékařskou pomoc. 
Během práce s přípravkem používejte kofferdam. Používejte rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv. 

SKLADOVÁNÍ
Skladujte v originálním obalu při teplotě do 25 °C. Skladujte mimo dosah dětí.
Doba použitelnosti je uvedena na obalu. Pokud je obsah přípravku po každém použití těsně uzavřen, 
nedochází ke změně doby jeho použitelnosti.

NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU
Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci. 

DOSTUPNÉ OBALY
Stříkačka s obsahem 2 ml přípravku, jednorázový aplikátor.
Stříkačka s obsahem 10 ml nebo 50 ml přípravku, jednorázové aplikátory, spojka, dávkovač.
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