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DUAL-SYRINGE DISPENSERINGS-SYSTEM
GENEREL INFORMATION

DUAL-SYRINGE dispenserings-systemet muliggør en ensartet blanding af Base og Catalyst ved brug af Static bland-
espidsen. Dette giver en let arbejdsgang, hvor tandlægen kan applicere materialet direkte på præparationen/ restau-
reringen med fuld kontrol over mængden af udpresset materiale.

BRUGSVEJLEDNING
1. Fjern hætten fra DUAL-SYRINGE ved at dreje hætten mod uret og trække den af.
2. Ved første anvendelse af DUAL-SYRINGE: Pres de første 2-3mm materiale ud på en udrøringsblok for at sikre 

en homogen blanding af materialet.
3. Anbring Static blandespidsen så det markerede indhak i spidsens bagkant (A) passer i det tilsvarende indhak i 

sprøjtens forkant (B). Drej spidsen med uret til spidsen er fastlåst på sprøjten.

4. ALTERNATIV 1: Sprøjt materialet på præparationen eller restaureringen med Static blandespidsen påsat.
ALTERNATIV 2: Intraoral applicering vha. en Unit-Dose spids: Anbring en unit-dose spids på toppen af Static 
blandespidsen og sprøjt materialet ind i unit-dose-spidsen. Anbring unit-dose stemplet i en unit-dose sprøjte og 
påsæt den fyldte unit-dose spids.

5. DUAL-SYRINGE Static blandespidsen bør forblive på sprøjten indtil næste anvendelse. Ved intraoral brug 
bør spidsen aftørres med desinfektionsmiddel før den sættes til side. Før en ny spids anbringes på 
sprøjten, udpresses 2-3mm af både Base og Catalyst på en udrøringsblok. 

GARANTI: BISCO, Inc. anerkender sin forpligtelse til at ombytte fejlbehæftede produkter. BISCO, Inc. accepterer
intet ansvar for skader eller tab, hverken direkte eller indirekte, opstået som følge af anvendelsen af - eller af at det
ikke var muligt at anvende - produkterne som beskrevet. Det er brugerens ansvar - forud for anvendelsen - at
bedømme produktets egnethed til det ønskede formål. Brugeren påtager sig enhver risiko og ethvert ansvar i
forbindelse hermed.
ADVARSEL: Dette produkt må kun anvendes til dentale formål.

Se venligst for det specifikke produkt instruktionsblad: GENEREL INFORMATION, INDIKATIONER OG BRUGSVEJLEDNING.
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