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DISPENSERSYSTEM MED DUAL-SPRUTA
ALLMÄN INFORMATION

DUAL-SPRUTAN möjliggör en likformig blandning av Bas and Katalysator när den statiska blandningsspetsen
används. Den erbjuder tandläkaren bekvämligheten att applicera materialet direkt på preparation/ersättning under
det att extruderad mängd väl kan avpassas.

BRUKSANVISNING
1. Tag av hatten på DUAL-SPRUTAN genom att rotera den moturs och dra av den.
2. Första gången DUAL-SPRUTAN används: Tryck fram 2-3mm material på ett blandningsblock för att tillförsäkra 

en homogen materialblandning.
3. Montera en statisk blandningsspets genom att låta skåran på blandninsspetsens ring (A) passa mot skåran på 

sprutan (B). Vrid medurs tills spetsen låses på plats.

4. ALTERNATIV 1: Spruta ut material på preparationen eller på ersättningen med hjälp av den statiska 
blandningsspetsen.
ALTERNATIV 2:  För intraoral användning med en enhetsdosspets (Centrixspets): Spruta in material i en 
enhetsdosspets. Montera en kolvplugg i enhetsdosspetsen och placera den i en spruta.

5. DUAL-SPRUTANS statiska blandningsspets lämnas kvar tills nästa gång sprutan används. Om den 
använts intraoralt skall den desinficeras med ett desinfektionsmedel innan förvaring. Innan en ny spets 
monteras, tryck ut 2-3mm av både bas och katalysator på ett blandningsblock.

GARANTIER: BISCO, Inc. bekräftar skyldigheten att ersätta produkter som visats vara defekta. BISCO, Inc. påtar
sig inte ansvarsskyldighet som hänförs till skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta som följd av användning
eller felaktig användning av produkterna. Före användning åligger det användaren att bedöma lämpligheten att
använda produkten för avsett ändamål. Användaren påtar sig all risk och ansvarsskyldighet förenad därmed.
VARNING: Amerikansk federal lagstiftning begränsar försäljningen av denna produkt till eller på begäran av inom
tandvård yrkesverksamma.

Följ produktbruksanvisningen för respektive material vad avser; ALLMÄN INFORMATION, INDIKATIONER OCH 
BRUKSANVISNING.
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