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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το σύστημα διπλής σύριγγας δίνει εύκολη και σωστή μίξη βάσης και καταλύτη όταν
χρησιμοποιείται το αναμικτικό ρύγχος. Δίνει ευκολία και επιτρέπει στον/στην οδοντίατρο να
εκχύσει το υλικό απευθείας στην αποκατάσταση ελέγχοντας παράλληλα τη ροή.
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙTE ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ TH ΧΡΗΣΗ TOYΣ, ΤΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥΣ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα από την διπλή σύριγγα με δεξιόστροφη κίνηση αποσπώντας το.
2. Στην πρώτη χρήση της διπλής σύριγγας: Εκχύστε τα 2-3 πρώτα χιλιοστά υλικού πάνω σε
επιφάνεια μίξης για να βεβαιωθείτε ότι η μίξη έγινε σωστά και ομοιόμορφα.
3. Τοποθετήστε το ρύγχος ευθυγραμμίζοντας το μέρος (Α) με το μέρος (Β) και στρίβοντας το
δεξιόστροφα μέχρι να «κλειδώσει».
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4. Επιλογή 1: εγχύστε το υλικό στην κοιλότητα με το ρύγχος.
Επιλογή 2: για ενδοστοματική έγχυση του υλικού χρησιμοποιήστε το ρύγχος UNIT DOSE
TIP. Το τοποθετείτε πάνω στο βασικό ρύγχος.
5. Το βασικό ρύγχος της διπλής σύριγγας πρέπει να παραμείνει στη θέση του μέχρι την
επόμενη χρήση. Αν χρησιμοποιηθεί ενδοστοματικά απολυμάνετε το με μαντηλάκι
πριν το αποθηκεύσετε. Πριν να αντικαταστήσετε το ρύγχος εγχύστε 2-3 χιλιοστά
υλικού.
ΥΓΙΕΙΝΉ: Καλύμματα μιας χρήσης μπορούν να σας βοηθήσου στον έλεγχο της μόλυνσης των
συριγγών.
ΑΠΌΡΡΙΨΗ: Ανατρέξτε στις διατάξεις της κοινότητάς σας που αφορούν τα απορρίμματα. Εάν
δεν υπάρχουν, ανατρέξτε στις εθνικές περιφερειακές διατάξεις που αφορούν τα απορρίμματα.
ΕΓΓΥΗΣΗ: Η BISCO, Inc. αναγνωρίζει την ευθύνη της να αντικαταστήσει προϊόντα εάν
αποδειχθεί ότι τα προϊόντα της είναι ελαττωματικά. Η BISCO, Inc. δεν αποδέχεται την
υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση ή ζημιά, είτε άμεσα, είτε έμμεσα, που απορρέει από
τη χρήση ή τη μη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα όπως περιγράφονται. Πριν
τη χρήση, είναι υποχρέωση του χρήστη να προσδιορίσει την καταλληλότητα του προϊόντος
για την χρήση που προορίζεται. Ο χρήστης αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους και τις
υποχρεώσεις του σε σχέση με το προϊόν.
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