
YELLOW PORCELAIN ETCH 
Протравлювач кераміки 

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ 
ВИРІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ 

 

СКЛАД: фтористоводнева кислота 9,5 %, гелева база, барвник. 
ПРИЗНАЧЕННЯ 
Застосовується для експонування порцеляни при фіксації реставрацій, а також для експонування порцелянових вінірів, 
коронок або вкладок (inlay) перед їх цементуванням. 
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
Перед початком процедури аплікатор, що додається обов'язково занурити у спирт (етанол), а потім зафіксувати у 
шприц. 
1. Ізолювати кофердамом зону обробки. 
2. Накрутити еластичний синій аплікатор на шприц з витравлювачем в місці з різьбою. 
3. Нанести невелику кількість витравлювача на попередньо очищену і висушену поверхню, після використання шприц 
обов’язково закрити захисним корком. 
4. Залишити витравлювач на 60 секунд, потім ретельно промити і висушити поверхню, що піддавалася обробці. 
5. Застосувати Silan у відповідності з інструкцією по застосуванню виробника. 
Препарат призначений для багаторазового використання, в той час як аплікатор призначений для єдиного 
використання. Багаторазове використання аплікатора може представляти небезпеку вторинної інфекції. 
ПРОТИПОКАЗАННЯ 
Не слід використовувати препарат у пацієнтів з підвищеною чутливістю до компонентів препарату.  
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
Препарат їдкий - уникати контакту з шкірою і слизовими оболонками, при попаданні промити проточною водою, при 
необхідності звернутися до лікаря. 
Уникати контакту з очима, в разі контакту промити під струменем проточної води при відкритих очах, далі – 
звернутися до окуліста. 
У разі проковтування не викликати блювоту, звернутися до лікаря. 
У разі ремонтних робіт в порожнині рота пацієнта обов'язково використовувати кофердам, та захистити очі пацієнта. 
Застосовувати відсмоктування повітря в процесі травлення. Застосовувати безпеку персоналу: одяг, рукавички, щиток 
захисний. 
ЗБЕРІГАННЯ 
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі до 25°C. Зберігати в недоступному для дітей місці. 
Термін придатності зазначено на упаковці. 
Після розкриття упаковки термін придатності не змінюється, за умови щільного закриття після кожного використання. 
ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКАМИ  
Використані упаковки слід передати на утилізацію або повернути їх виробникові. 
УПАКОВКА 
Шприц, що містить 2 мл препарату, аплікатори еластичні. 
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