
 
G-ETCH 
Leírás 
A G ETCH egy fogászati savazó gél 38% foszfor savat tartalmaz. Közepes viszkozitású zselé, nem szárít, 
thixotropic, könnyen, gyorsan lemosható, kiváló vízben való oldhatóság, nagyon jó kontrasztot ad.  
 
Biztonsági jegyzet 
Figyelmeztetés! 
A G ETCH foszfort tartalmaz, ami légúti irritációt, súlyos égési sérülést, és szemkárosodást okozhat. 
Kerülje a bőrrel való érintkezést, ezáltal megelőzhető a bőr irritáció. Ha bőrrel érintkezik, azonnal törüljük 
le egy pamut anyaggal és alaposan mossuk le szappannal és vízzel.  
Kerülje a szemmel való érintkezést és a szaruhártya sérülését. Szemmel való érintkezés esetén a szemet bő 
vízzel öblítse ki, és forduljon orvoshoz. Lenyelése veszélyes. Alaposan öblítse ki a száját. Ne hánytassa 
magát, forduljon orvoshoz! 
 
Óvintézkedések 
Használjon védőszemüveget, védő maszkot, védő ruhát, és gumikesztyűt. Ajánljon fel a páciensnek 
védőszemüveget. 
 
Ellenjavallatok 
Ismeretlen 
 
Használati utasítás:  
1. Tisztítsa meg a zománc felszínét olaj mentes és fluorid mentes pasztával, mielőtt a savat használja. 
2. Használja a G-ETCH-et a zománcon és a dentinen. 20másodperc az ajánlott idő. 
3. Bőséges mennyiségű vízzel mossa le a G-ETCH-et. Ne keverje más folyadékkal, mint például nyál. 
4. Hagyja a felületet vizesen, vagy szárítsa le levegővel, attól függően, hogy a használati utasításban mi az 
előírás a bond-nál. A savval kondicionált felszín krétás- fehér elváltozást mutat. Ha nem, akkor ismételje 
meg újra a G-ETCH használatát a 2-3 pont szerint. 

 
Töméskészítés Jumbo készlettel 
Fontos figyelmeztetés 
A tömés készítés során viseljen védő szemüveget.  
1. Távolítsa el a védő kupakot a fecskendő végéről. 
2. Készítse elő a 3 ml-es fecskendőt, helyezze fel a nagy fecskendőt a kisebb fecskendő csőr végére. 
3. Biztonságosan illessze össze a két fecskendő végét ( az üres 3 ml-es és az 50 ml-s teli fecskendőt) az 50 
ml-es fecskendőt óramutató járásával megegyező irányban tekerje ki, úgyhogy a a 3 ml-es fecskendőt 
óvatosan kihúzza.  
4. Húzza ki a 3 ml-es fecskendőt, hogy feltöltse. Soha ne nyomja meg a nagy fecskendőt (50 ml). 
5. Amikor a 3 ml-es fecskendő tele van, enyhén nyomja a dugattyút, hogy ne szivárogjon az anyag amikor a 
két fecskendőt elválasztja egymástól. 
6. Távolítsa el a fecskendőket az egyik kezével tartsa a kis fecskendőt a másik kezével tekerje ki az óra 
mutató járásával ellenkező irányába tekerje ki a nagy fecskendőt.  
7.  Helyezze fel a védő kupakokat a fecskendők végére, amíg nem használja.  
8. A sav gél használatakor távolítsa el a kupakot a 3 ml-es fecskendő végéről, és helyezze  
fel az egyszer használatos tű véget.  
 
 



Tárolás & Eltarthatóság 
Hűvös, száraz, jól szellőző, páramentes helyen és fénytől védve  tárolandó. Tartsa távol hő forrásoktól, 
fémektől, alkáli alapú anyagoktól.  Légmentesen elzárva tárolandó. 24°C alatti hőmérsékleten tárolandó. 
Amennyiben, e feltételek mellett tároljuk, a G ETCH 2 évig felhasználható. 

JUMBO kiszerelés: Tartsa az 50 ml-es fecskendőt a hűtőben.  

 
Kiszerelés 
MET- 24 -24 x 1.2ml fecskendő. 
MET-6 - 4 x 1.2ml fecskendő + 8 egyszer használatos tű vég. 
JKB/JKV - 1 x 50ml tároló fecskendő (kék vagy zöld) + 5 üres fecskendő + 40 egyszer használatos tű vég. 
JRB/JRV - 1 x 50ml tároló fecskendő (kék vagy zöld) 
 
Fontos utasítások 

- Ne dobja el a dobozt és a használati utasítást, amíg a termék el nem fogyott. 
- A magas páratartalom árthat a csomagolásnak, amire fontos utasításokat és információkat nyomtattak. 
- A túl magas hőmérsékleten való tárolás, az anyag idő előtti elavulását okozza és gátolja a polimerizációt. 
- A túl alacsony hőmérsékleten való tárolás a termék bomlásához vezet, amitől teljesen 

használhatatlanná válik.  
 

Utasítás 

Ezeket az anyagokat kifejezetten fogászati használatra fejlesztették. Használni szigorúan a használati 
utasítás szerint kell. Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő használatból elkövetet hibákért. A 
felhasználó felelős, ha olyan területen használja az anyagot, ami leírásban nem szerepel. A leírások és 
adatok nem tartalmazzák a szavatosságot. 

 

 


