
DenFil Etchant-37 

Fosfor ætsegel 1639 

Beskrivelse 
DenFil Etchant-37 er en phosphorsyre-formulering fortykket med 
naturlige polymere materialer. DenFil Etchant-37 indeholder 37% 
fosforsyre og er designet som en halvgel-type. DenFil Etchant-37 kan 
opnå let og tilgængelig ætsningseffekt. DenFil Etchant-37 efterlader 
ingen rester på overfladen af den ætsede tand, i modsætning til silica-
fortykkede ætsemidler. 

Sammensætning 
- Phosphorsyre 
- Demineraliseret vand 
- Fortykningsmiddel 
- Farvestof 

Indikationer 
Ætsning af emaljen og dentinen til klæbende restaureringer. 

Kontraindikationer 
Anvend ikke på blødt væv, inklusive mundslimhinde, øjne og 
tandpulpvæv. 

Anbefalet procedure 
1. Isoler tand og forbered hulrummet på en konservativ måde. 
2. Fjern hætten og gør engangsspidsen klar. 
3. Æts emalje og dentin med ætsemiddel i 15 sekunder. Skyl grundigt og 

fjern overskydende vand fra præparatet med en mild luftstrøm i 1 ~ 2 
sekunder. 

4. Tør ætsede overflader med ren luft. Blæs ikke spyt på ætsede 
overflader. Hvis den ætsede overflade ikke ser kridhvid ud, gentages 
ætsningen. Kontaminering med spyt skal undgås. 

5. Gentag trin 3 ~ 4, hvis det ønskes. 

Opbevaring 
1. Sæt sprøjtehætten på efter brug. 
2. Opbevar ikke ved forhøjet temperatur eller intenst lys. 

Forholdsregler 
1. Kun til dental brug. 
2. Skal anvendes af en tandlæge. Overhold proceduren og 

forholdsreglerne. 
3. Opbevar produktet væk fra rækkevidde for ikke-tandlægere, herunder 

børn, ældre og andre. 
4. Undgå kontakt med øje og hud. 
5. Hvis det kommer i kontakt med huden, vaskes straks med sæbe og 

vand. 
6. Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker. 
7. Hvis der opstår utilsigtet kontakt med øjne eller langvarigt oralt væv, 

skal du straks skylle med en stor mængde vand og konsultere en læge.  
8. Giv en stor mængde vand eller mælk ved indtagelse, tag et antacida, 

søg lægehjælp. 
9. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen.  



Symboler Garanti 
VERICOM CO., LTD. Erstatter et produkt, der har vist sig at være 
defekt. VERICOM CO., LTD. påtager sig ikke ansvar for skader eller 
tab, direkte eller følgeskader, der stammer fra brugen af eller manglende 
evne til at bruge det beskrevne produkt. Før brug skal brugeren bestemme 
produktets egnethed til dets tilsigtede anvendelse. Brugeren påtager sig 
al risiko og ansvar i forbindelse hermed. 
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VERICOM CO. LTD. 
48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si, Gangwon-Do, Korea 
Tlf .: + 82-31-441-2881 Fax:  
+ 82-31-441-2883
E-mail vericom@vericom.co.kr  overseas@vericomdental.com
www.vericom.co.kr 

Europæisk repræsentant (Koo Kyo-Chan) 
3 Rue Rosiers 92340 Bourg la Reine France 
E-mail: kdescartes@vericom.co.kr

VERICOM USA, INC: 
VERICOM USA, INC. 
22541 Aspan St. Suite A Lake Forest, Ca 92630 USA 

Anvendes inden LOT nummer Katalognummer 

Temperaturgrænse Autoriseret repræsentant 
i Det Europæiske Fællesskab Fabrikant

27o C
80o F

2o C.
35o F

Produktions-
dato

Se instruktioner

http://www.vericom.co.kr/


Tel: +1 949-319-3011 Fax: +1-949-317-3012 


	Beskrivelse
	Sammensætning
	Kontraindikationer
	Anbefalet procedure
	Opbevaring
	Forholdsregler
	Symboler
	Garanti



