
Agente de condicionamento dentário                                                                

LEIA AS SEGUINTES INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO
PRODUTO PARA ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR MÉDICOS DENTISTAS

COMPOSIÇÃO: ácido o-fosfórico 36%, base de gel, corante. 

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO
O agente BLUE ETCH é usado para condicionar o esmalte e a dentina dos dentes antes da aplicação de materiais 
compostos, selantes para cavidades e fissuras.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO (para a variante de 10 ml e 50 ml)
1. Desenroscar a tampa branca da seringa de dosagem que contém o agente.
2. Substituir a tampa branca enroscando o conector.
3. Desenroscar a tampa azul do conector e, em seguida, enroscar o dispensador - seringa mais pequena incluída.
4. Apertar o êmbolo da seringa de dosagem e passar a quantidade necessária de gel para o dispensador, não 
ultrapassando 2 ml.
Caso se verifiquem dificuldades na introdução do produto no dispensador, agitar o êmbolo da seringa de dosagem 
algumas vezes. O produto diluir-se-á dado que possui propriedades tixotrópicas.
5. Desenroscar o dispensador cheio e colocar o aplicador na sua extremidade (agulha de ponta romba incluída). O 
produto está pronto para ser utilizado.
6. Deixar o conector acoplado ao recipiente de dosagem e fechá-lo com a tampa azul.

MODO DE USO
Antes de iniciar o procedimento, é necessário imergir o aplicador fornecido em álcool (álcool etílico) e inseri-lo na 
seringa.   Numa superfície seca, colocar uma camada fina do agente de condicionamento.
Realizar o condicionamento por um tempo máximo de 60 segundos. Enxaguar com um jato de água e ar forte (aprox. 
15 a 20 segundos). Não secar. Em caso de contaminação do esmalte, o processo deve ser repetido. O produto pode ser 
reutilizado, porém o aplicador deve ser utilizado uma única vez. A utilização repetida do aplicador pode apresentar um 
risco de reinfeção.

CONTRAINDICAÇÕES
Não administrar em pacientes com hipersensibilidade aos ingredientes do produto.

PRECAUÇÕESI
Pode causar queimaduras na pele e lesões oculares graves. Em caso de contacto, enxaguar imediatamente com água 
em abundância e consultar um médico. Se ingerido, não forçar o vómito. Beber muita água. Consultar um médico.
Utilizar um dique de borracha durante o trabalho com o produto.  Utilizar luvas, bem como óculos e vestuário de 
proteção.
Em caso de incidente grave relacionado com o produto, o facto deve ser relatado ao fabricante e à autoridade 
competente do país onde o utilizador ou paciente estiver domiciliado.

ARMAZENAMENTO
Conservar na embalagem original a uma temperatura inferior a 25° C. Manter fora do alcance das crianças.
O prazo de validade para utilização encontra-se na embalagem primária. Após a abertura da embalagem, o prazo de 
validade não será alterado desde que o produto seja selado após cada utilização.

PROCEDIMENTO APÓS A UTILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS
As embalagens utilizadas devem ser destruídas ou devolvidas ao fabricante.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
Seringa contendo 2 g de produto, aplicador descartável. Seringa contendo 10 ml ou 50 ml de produto, aplicadores 
descartáveis, conector, dispensador.
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