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DUAL-SYRINGE DELIVERY SYSTEM
ALGEMENE INFORMATIE

Het DUAL-SYRINGE meng-/applicatiesysteem zorgt voor een consistent mengsel van basis en katalysator bij
gebruik van de zgn. statische mengtip. De DUAL-SYRINGE biedt extra gebruiksgemak doordat het de tandarts
mogelijk maakt het materiaal direct in de preparatie/restauratie te brengen met volledige beheersing van de hoeveelheid
te appliceren materiaal.

GEBRUIKSAANWIJZING
1. Verwijder de dop van de DUAL-SYRINGE door deze tegen de klok in los te draaien en hem van de spuit af te 

trekken.
2. Bij het eerste gebruik van de DUAL-SYRINGE: Dispenseer de eerste 2-3mm materiaal op een mengblokje om 

zeker te zijn van een homogeen mengsel.
3. Plaats de statische mengtip waarbij de (A) in lijn moet zijn met nok (B) en draai hem met de klok mee op de spuit 

totdat hij vastzit.

4. OPTIE 1: Spuit materiaal in de preparatie of restauratie met de statische mengtip.
OPTIE 2: Intraorale applicatie met een Unit-Dose Tip: monteer een unit-dose tip op de opening van de statische 
mengtip en spuit het materiaal in de Unit-Dose Tip. Plaats de plunjer en zet de tip in een unit-dose-spuit.

5. De DUAL-SYRINGE statische mengtip moet tot de volgende applicatie op zijn plaats blijven. Indien 
intraoraal gebruikt moet hij met een desinfectans worden afgeveegd alvorens hij wordt weggelegd. 
Dispenseer alvorens een nieuwe tip wordt geplaatst 2-3 millimeter van basis en katalysator op een mengblok.

GARANTIE: BISCO, Inc. aanvaardt haar verantwoordelijk om producten te vervangen indien zij aanwijsbaar fouten
vertonen. BISCO, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies, direct of gevolgschade als
gevolg van gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van de beschreven producten. Het is de verantwoordelijkheid van
de gebruiker om de geschiktheid van het product voor het beoogde doel vast te stellen alvorens tot gebruik over te
gaan. De gebruiker aanvaardt elk risico een aansprakelijkheid in verband hiermee.
N.B.: Uitsluitend voor tandheelkundig gebruik.

Raadpleeg de betreffende gebruiksaanwijzing voor INSTRUCTIES AANGAANDE HET PRODUCT, ZIJN 
INDICATIES EN GEBRUIKSAANWIJZINGEN.
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