
  ETCHMASTER® 
- Micro Abrasive Tip -

Allmänt
EtchMaster är en intraoral sandbläster med en-gångs ampuller som finns med olika innehåll av sand-
blästringsmedium, beroende vad för typ av åtgärd som skall vidtas. En-gångsampullerna finns i två 
storlekar: Large (upp till 16 tandytor) och Small (upp till 4 tandytor).

Etchmaster består av ett pennliknande handtag och en snabbkoppling. Etchmaster monteras på high-
speeden och finns med snabbkoppling till Kavo Multiflex, W&H roto-quick, Sirona och NSK.

EtchMaster kan användas med en kontinuerligt svepande rörelse över ytan eller genom ett punktvis 
pulserande förfarande. Högre tryck ger mer avverkning. Bäst resultat erhålls med ett tryck runt 2,5-3,1 
Bar. Håll munstycket på ca 1mm avstånd från tandytan. Ökas avståndet minskas abrasionseffekten 
samtidigt som den blästrade ytan blir större.

Användningsområden
För rengöring, uppruggning, polering av tandytor; emalj och dentin liksom olika tandersättningar, inför 
adhesiva åtgärder.

Säkerhetsaspekter
Läs bruksanvisningen noggrant (Se sid 2) före användning då tillverkaren inte ansvarar för hur enheten 
används.

-  Släng ampullen efter användning då denna är avsedd för en-gångsbruk.
-  Försök inte sterilisera, återfylla eller återanvända ampullerna.
-  Upprepad användning försämrar ampullens effekt.
-  Använd kofferdam för att skydda närliggande tänder och mjukvävnad. Matrisband ska användas för att 
   skydda granntänders approximalytor.
-  Med hänsyn till användningen av aluminiumoxidpulver är det nödvändigt att skydda ögon med skydds-
   glasögon på närvarande vid behandlingen. Som extra skydd kan personal även munskydd och använda   
   ansiktssköld.
-  Använd inte syre, brännbar eller toxisk gas som drivmedel till blästern.
-  Överdriven abrasion leder till onödig erodering av ytan. Prova på olika material som mynt, extraherade 
   tänder, glasytor innan enheten används. Dessa ytor simulerar både ädla och oädra metallytor liksom 
   porslin.
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 Färgkod Blästermedium Indikationsområden
 Svart Hård abrasiv - 50μ Aluminiumoxid Bonding, fissurförsegling, restaurativ åtgärder
 Röd Hård abrasiv - 27μ Aluminiumoxid Bonding, fissurförsegling, restaurativ åtgärder
 Lila Hård abrasiv - Glaspärlor Porslinsreparatur, bonding
 Blå Mild abrasiv 25% Alox+75% Bikarbonat Fissurförsegling och ingrodda ytmissfärgningar
 Grön Mjuk abrasiv - Natriumbikarbonat Borttagning lätta missfärgningar
 Gul Mjuk abrasiv - kalciumkarbonat Ytliga missfärgningar, rengöring fissurer

OBS: Rikta inte EtchMasterns munstycke mot ditt ansikte eller mot ögonen. Använd alltid skyddsglasögon när denna 
enhet används. Återfyll  eller återanvänd inte ampullerna när dessa är tomma. Släng på lämpligt sätt.  

 



BRUKSANVISNING

STEG 1 - Välj typ av medium. Se färgpunkt på ampullen.

STEG 2 -   Håll röränden på en EtchMaster-ampull med ena 
                       handen och håll “pennan” i den andra handen. 
                       För in röret i öppningen med ett bestämt tryck.

STEG 3 - Drag ut metallkanylen tills det tar  
       emot. 

Röd & Svart - Hård        Blå - Mild        Grön - Mjuk

Viktigt: Läs igenom bruksanvisningen för användning.

STEG 4 - Rikta kanylen mot avsedd  yta 
och blästra genom att aktivera enheten.  

Koppla in Etchmaster® enheten på uniten med hjälp av multiflexadaptern.

STEG 5 - Efter användning avlägsna ampul-
len från enheten genom att pressa in tryckringen
samtidigt som patronen dras ut.

VIKTIGT - Efter att 
patronen förts in drag 
i den, för att kontrollera 
att den sitter väl isatt.

Etchmastern® är nu 
redo att användas.

Etchmaster® - 
ampullen slängs när 
den tömts.

Tryckring

Tryck-
ring

     Beställningsinformation:
 
  Kavo Starter kit  art nr 7185
   W&H roto-quick Starter kit  art nr 7194
   Sirona Starter kit  art nr 7195
   
   NSK Starter kit  art nr 7196
 
   I alla Starter kit ingår även: 
      
      8 st små och 2 st stora ampuller med 27 mikron AIox och 1 tryckmätare.
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