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SISTEMA DE APLICAÇÃO DE SERINGA DUPLA
INFORMAÇÃO GERAL
O sistema de aplicação por SERINGA DUPLA permite uma mistura consistente da base e do catalizador quando
usados com a ponta misturadora fixa. Este sistema é útil e prático permitindo ao dentista a aplicação directa do
material na preparação ou restauração ao mesmo tempo que se controla o material gasto.
Recorrer ás folhas de instrução do produto para especificações sobre o material INFORMAÇÃO GERAL,
INDICAÇÕES, INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO.
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
1. Retirar a tampa da seringa dupla rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio e puxando-a para fora.
2. Na primeira utilização da seringa dupla: desperdiçar os primeiros 2-3mm num bloco de espatulação para
assegurar uma mistura homogénia do material.
3. Colocar a ponta misturadora alinhando a ranhura do centro (A) da ponta com a ranhura da seringa (B) e rodar no
sentido dos ponteiros do relógio até ficar numa posição fixa.
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4. OPÇÃO 1: Aplicação do material na preparação ou restauração usando a ponta misturadora.
OPÇÃO 2: Aplicação intra-oral do material com uma ponta unidoseadora. Colocar uma ponta unidoseadora na
abertura da ponta misturadora. Colocar o êmbolo e inserir a ponta numa seringa unidoseadora.
5. A ponta misturadora da seringa dupla deve ficar colocada até a próxima aplicação. A seringa dupla se
for usada intra-oralmente deve ser limpa e desinfectada antes do armazenamento. Antes de colocar uma
nova ponta na seringa deve desperdiçar num bloco de espatulação 2-3mm de base e catalizador.
HIGIENE: Recomenda-se a utilização de protectores de plástico para evitar qualquer contaminação das seringas durante
o tratamento.
ELIMINAÇÃO: Consulte as regulamentações comunitárias relacionadas com os resíduos. Na falta destas, consulte as
regulamentações nacionais ouregionais relacionadas com os resíduos.
GARANTIA: A BISCO, Inc. reconhece a sua responsabilidade na reposição de produtos, quando se prove a existência
de defeitos. A BISCO, Inc. não aceita ser responsabilizada por quaisquer danos ou perdas, directas ou indirectas,
decorrentes da utilização ou da incapacidade para utilização dos produtos como descrito. Compete ao utilizador a
responsabilidade da determinação prévia da adequação do produto ao fim a que se destina. O utilizador assume
todos os riscos e responsabilidades com ele ligados.
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