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Leptací gel  
Návod k použití 
ANA leptací gel je tvořený na bázi 37 % kyseliny fosforečné. 
Gel byl navržen pro optimální úroveň plynulosti a a tixothropycity. 
Může být aplikován na velmi přesně definovanou oblast. 
Obsah kyseliny fosforečné ve vodě je 37  %, včetně 4,7 % oxidu křemičitého. 
INDIKACE 
Leptání zubu pomocí naleptání skloviny nebo souhrnu leptacích technik. Vedlejší účinky nejsou známé. 
POSTUP 

•Příprava dutiny s minimálním zeslabením zubu. Pro ochranu tkáně postupujte podle pokynů pro používaný materiál. 
Leptání skloviny 

•Leptací gel aplikujte pouze na sklovinu. Nechte působit 30 sec. 
•Opláchněte vodou po dobu 20 sec. 
•Osušte vzduchem bez oleje a vody. 

Totální leptání 
2.  Nejprve aplikujte leptací gel pouze na sklovinu. 
3. Po 15-20 sec. vyčistěte celou dutinu. Vyčkejte 15-10 sec. 
4. Vypláchněte vodou po dobu 20 sec. 
5. Osušte vzduchem bez oleje a vody. 
Po aplikaci leptání může následovat lepení. 
Postupujte podle samostatného návodu pro použitý materiál. 
Skladovací doba použitelnosti je 3 roky od výrobního data při uložení v prostředí s teplotou nižší než 25 oC viz datum 
expirace. 
Další poznámky 
Leptací gel ANA je silná kyselina a může vyvolat popálení nebo podráždění tkáně. 
Dávejte pozor na dotyk s očima, sliznicí, kůží nebo s jakýmikoliv částmi těla. 
Omezit pouze na oblasti, které mají být leptány. 
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při nevolnosti nebo i špatném pocitu, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 
Vyhněte se kontaktu s dásněmi a sousedními zuby, vyvarujte se i kontaktu se stěnou kavity tvořenou dentinem. 
Leptací gel může rozpouštět vložky. 
Zabraňte kontaktu leptacího gelu s perorálními měkkými tkáněmi a kůží. 
Dojde-li k náhodnému kontaktu, okamžitě omyjte velký množství m vody. Je-li to nutné vyhledejte lékaře. 
Pouze pro dentální použití. 

 
H314 ... způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí  
P280 ... používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít  
P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li 
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  
P310 ... okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / LÉKAŘE  
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