
Leptadlo na porcelán                                                           

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

SLOŽENÍ: kyselina fluorovodíková, 9,5 %, gelová báze, barvivo.

URČENÍ
Používá se k leptání porcelánu při opravách náhrad a také k leptání porcelánových fazet, korunek nebo inlayů 
před cementováním.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Přiložený aplikátor musíte před zákrokem ponořit do líhu (etanolu) a následně nasadit na stříkačku.
1. Ohraničte oblast zákroku kofferdamem.
2. Na místo šroubovacího uzávěru našroubujte pružný modrý aplikátor na stříkačku s leptadlem porcelánu.
3. Naneste malé množství leptadla na obroušený a vysušených povrch, stříkačku okamžitě po použití uzavřete 
šroubovacím uzávěrem.
4. Ponechejte působit leptadlo po dobu 60 sekund a potom povrch pečlivě opláchněte a osušte.
5. Použijte Silan podle návodu k použití výrobce.
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
Žíravina – zabraňte kontaktu s kůží a sliznicemi. V případě kontaktu vyplachujte vydatně pod tekoucí vodou, v 
případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Zabraňte kontaktu s očima. V případě kontaktu vypláchněte velkým množstvím vody pod tekoucí vodou s 
otevřenými víčky a vyhledejte pomoc očního lékaře.
V případě požití nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc.
V případě oprav v ústní dutině pacienta povinně používejte kofferdam a chraňte jeho oči. Během leptání 
používejte odsávání. Používejte bezpečnostní prostředky: oděv, rukavice, ochranný štít.

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. 

OBAL
Stříkačka s obsahem 2 ml přípravky, pružné aplikátory.
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