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ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ 

ВИРІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ 

Склад: 36% ортофосфорна кислота, гелева основа, барвник.                                                                 

Застосування  

Протравлювач BLUE ETCH використовується для протравлювання емалі і дентину перед застосуванням 

композитних матеріалів, лаків для борозден і щілин. 

Підготовка виробу для застосування: 

1.Відкрити білу закрутку з основного шприца, що містить протравлювач 
2.На місце білої закрутки вкрути перехідник 
3.Відкрутити голубу заглушку з перехідника і на її місце вкрутити дозатор – доданий менший шприц. 
4.Натиснути поршень основного шприца і перекачай необхідну кількість гелю до дозатора, не більше 2 мл. У 
випадку ускладнення щодо перекачування матеріалу, необхідно кілька разів порухати поршнем шприца 
дозатора. 
5.Відкрути наповнений дозатор і накрути на його кінець аплікатор (додану тупу голку). 
    Препарат готовий до застосування. 

6.Перехідник залиши закріпленим на основному шприці і закрий голубою заглушкою. 
Спосіб застосування: 

На осушену поверхню накласти тонкий шар протравлювача. Протравлювати не довше, ніж 60 секунд. Промити 

сильним струменем водно-повітряним (близько 15-20 секунд). Не пересушувати! У випадку забруднення емалі 

процес повторити. 

Препарат служить для багаторазового застосування, але аплікатори є одноразовими. Багаторазове 

використання аплікатора може провокувати небезпеку вторинної інфекції. 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ 
Діє дратівливо на слизову оболонку порожнини рота, шкіру і очі. У разі контакту негайно промити великою 
кількістю води і звернутися до лікаря. 
У разі вживання не викликати блювоту. Випити велику кількість води. Зв'язатися з лікарем. Під час роботи з 

продуктом використовуйте кофердам, одноразові рукавички, захисні окуляри та одяг. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ 

Не застосовувати у пацієнтів з підвищеною чутливістю до компонентів препарату. 

ЗБЕРІГАННЯ 

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі нижче 25 ° C. Зберігати в недоступному для дітей місці. 

Термін придатності вказано на упаковці. Термін придатності на первинній упаковці. Після відкриття термін 

придатності препарату не змінюється, при умові щільного закриття препарату після кожного використання. 

ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКАМИ ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ 

Використані упаковки слід передати на утилізацію або повернути виробнику. 
УПАКОВКА 

Шприц, що містить 2мл, 5 мл або 10 мл препарату, дозатор, з”єднювач, аплікатори одноразові. 
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Уповноважений 

представник в 

Україні та адреса: 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ІВОДЕНТ» 

 

вул. Курінного Чорноти, 2, 

корпус 1, м. Івано-Франківськ, 
76018, Україна;  

phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55 

e-mail: info@ivodent.com.ua 

 www.ivodent.com.ua  
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