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DUAL-SYRINGE BLANDESYSTEM
GENERELL INFORMASJON
DUAL-SYRINGE blandesystem sikre rask og korrekt blanding av base og katalysator, ved hjelp av de spesielle
blandespissene. Enkel å bruke, tannlegen kan sprøyte materialet direkte inn i preparasjon/restaurering, samtidig som
han har full kontroll med materialforbruket.
Forøvrig henvises til de produktspesifikke GENERELL INFORMASJON, INDIKASJONER OG BRUKSANVIVISNINGER.
BRUKSANVISNING
1. Beskyttelseshetten på DUAL-SYRINGE fjernes ved å vri moturs og trekke av.
2. Ved første gangs bruk av en DUAL-SYRINGE: Trykk ut de første 2-3mm av materialet på en blandeblokk for å
sikre en homogen blanding.
3. Sett blandespissen på plass ved å orientere merket i låseringen (A) mot tilsvarende merke på sprøyten (B). Vri så
låseringen medurs til låst stilling.
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4. TEKNIKK 1: Sprøyt materialet direkte inn i preparasjonen eller restaureringen ved hjelp av blandespissen.
TEKNIKK 2: For intraoral bruk med Unit-Dose Tip: Sett en unit-dose tip rett på blandespissen og fyll den med
ønsket materialmengde. Sett pluggen på plass og sett unit-dose-tippen i tilhørende sprøyte.
5. Blandespissen skal stå på sprøyten til neste applisering/pasient. Tørk av med sprit om den er brukt
intraoralt. Før du setter på ny spiss, press ut 2-3mm materiale for å være sikker på blandingsforholdet.
HYGIENE: Av hygieniske årsaker anbefaler vi å bruke beskyttelse for å unngå kontaminasjon av sprøyten
AVHENDING: Se kommunale forskrifter som gjelder for avfallshåndtering. Hvis disse ikke finnes, se nasjonale eller
regionale forskrifter som gjelder foravfallshåndtering.
GARANTIBESTEMMELSER: BISCO, Inc. erstatter defekte produkter. BISCO, Inc. er ikke ansvarlig for skader eller
tap - direkte eller indirekte - som skyldes bruk, eller feilaktig bruk av produktene. Det er den enkelte brukers anvar å
avgjøre om produktet er egnet I hvert enkelt tilfelle. Brukeren påtar seg derved alt ansvar for bruken.
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