
SUPER ETCH
SUPER ETCH LV

INSTRUÇÕES DE USO

Super Etch e Super Etch LV (baixa viscosidade) 
Ácido fosfórico a 37% para condicionamento de 
esmalte e dentina. A seringa de Super Etch garante 
o controle da extrusão do material, facilitado o 
acesso as áreas mais difíceis. As partículas inorgânicas 
são removidas sem deixar resíduos. Super Etch LV (baixa 
viscosidade) foi desenvolvido para o condicionamento 
de cicatrículas e fissuras, apresentando uma viscosidade 
diferenciada. Super Etch LV (baixa viscosidade)  permite 
um maior contato com a superfície, proporcionando um 
condicionamento mais profundo em fóssulas e fissuras. O 
diâmetro da abertura da sua ponta é de apenas 0,41mm, 
o que intensifica a sua penetração e condicionamento, 
facilita a penetração em fóssulas e fissuras; espaços que 
não permitirão dispensadores mais largos de outros 
condicionadores. 

INDICAÇÕES:
1. Condicionamento de esmalte
2. Condicionamento de dentina

CONTRA-INDICAÇÕES: 
1. Tecidos moles.
2. Se o local de tratamento não puder ser condicionado.
3. Pacientes alérgicos a ácidos fosfóricos e a  

corantes azuis.

INSTRUÇÕES:
1. Isole o dente. Prepare a cavidade. 
2. Limpe a superfície a ser condicionada usando uma 

pasta profilática sem flúor e livre de óleo ou com 
pedra pomes com água. 

3. Lave abundantemente com água.
4. Seque a superfície a ser condicionada com jato de ar 

seco e livre de óleo.
5. CUIDADO: NÃO dispense Super Etch LV sem a ponta 

dispensadora. Use apenas as pontas pré-dobradas 
fornecidas. Antes de dispensar, puxe  levemente o 
êmbolo para trás (~ 1 mm) e empurre para frente.

 Nota: Ao usar o produto pela primeira vez ou ao 
após um período prolongado de dispense uma 
pequena porção em um bloco de espatulação para 
se familiarizar com a viscosidade do produto e 
quantidade de extrusão.

6. Condicionar:
 a. esmalte por 30 segundos no mínimo.
 b. dentina exposta ou ionômero de vidro por 20 

segundos.
7. Lave abundantemente com água por 5 a 10 

segundos;
8. Remova o excesso de água;
9. Aplique o sistema adesivo, como o Stae ou selamento 

de fóssulas e fissuras, como o Conseal F, de acordo 
com as orientações do fabricante.

ADVERTÊNCIA E PRECAUÇÕES:
• CORROSIVO - o contato pode causar dor, 

vermelhidão, queimaduras e bolhas.  Evitar contato 
com tecidos orais, olhos e pele.

•  Somente para uso professional
•  Mantenha fora do alcance das crianças
•  Não ingerir
•  Quando não estiver em uso, mantenha o frasco ou a 

seringa completamente fechados.
•  Use em temperatura ambiente
•  Não usar após a data de validade
•  As leis federais limitam a venda deste produto apenas 

para dentistas.

PRIMEIROS SOCORROS:
• OLHOS (contato): mantenha as pálpebras abertas 

e lave os olhos continuamente com água corrente. 
Continue a lavagem até receber orientações de um 
Centro de Informações Anti-Venenos ou de um 
médico, ou por pelo menos 15 minutos.  

•  Pele (contato): Tire a roupa contaminada e enxágue 
a pele e cabelo com água corrente.  

•  Ingestão: NÃO tente induzir o vômito. Enxágue 
a boca.  Beba bastante água / leite e procure ori-
entação médica.

•  Inalação: não são esperados sintomas.
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INSTRUCTIONS FOR USE

SUPER ETCH
SUPER ETCH LV

Super Etch and Super Etch LV (low viscosity)
37% phosphoric acid etchant for etching enamel and 
dentin.
The Super Etch syringe facilitates controlled direct 
extrusion for faster procedures and easier access into 
difficult to reach areas. SDI’s inorganic filler particles wash 
away without leaving a residue.
Super Etch LV is specialized for sealants. Super Etch 
LV’s greater flowability is formulated for pit and fissure 
etching. Super Etch LV attains greater surface contact for 
deeper etchant penetration into the pits and fissures. The 
Super Etch LV tip’s diameter opening of only 0.41mm, 
enhances penetration into the smallest pits and fissures; 
crevasses that will not admit the wider dispensing tips of 
other etchants.

Indications
1.  Etching of enamel 
2.  Etching of dentine

Contraindications 
1. Soft tissues.
2.  If the treatment site cannot be etched.
3. Patients who are allergic to phosphoric acids  

and blue dyes.

INSTRUCTIONS:
1.  Isolate tooth. Prepare cavity. 
2.  Clean the surface to be etched using a non-

fluoridated, oil-free prophylaxis paste, or a pumice and 
water slurry. 

3.  Rinse thoroughly with water.
4.  Thoroughly dry the surface to be etched with dry, oil-

free air. 
5.  CAUTION: DO NOT dispense Super Etch LV without a 

dispensing tip on. Only use the pre-bent tips supplied. 
Before dispensing, slightly pull the plunger backward 
(~1mm) and then push forward.

 Note: on first usage, or after prolonged storage, 
extrude a small amount onto a mixing pad for 
familiarity with the etchant’s viscosity and rate of 
extrusion.

6. Leave on:
 a. enamel for at least 30 seconds. 
 b. dentin and glass ionomer liner for 20 seconds
7.  Rinse well with water for 5-10 seconds.
8.  Remove excess water.
9.  Apply bonding agent, such as Stae, or pit and 

fissure sealant, such as Conseal f, according to 
manufacturer’s instructions.

WARNINGS & PRECAUTIONS:
• CORROSIVE - Contact can cause pain, redness, burns, 

and blistering. Avoid contact with oral tissues, eyes 
and skin. 

•  For professional use only.
•  Keep out of reach of children.
•  Do not take internally.
•  When not in use replace the bottle cap tightly.
•  Use at room temperature.
•  Do not use after expiry date.
•  When not in use keep the cap tightly sealed.
•  Federal Law restricts this device to sale by or on the 

order of a dentist.
• SDS available at www.sdi.com.au or contact your 

regional representative.

FIRST AID:
• Eye contact: Hold eyelids apart and flush the eye 

continuously with running water. Continue flushing 
until advised to stop by a Poisons Information Centre 
(e.g. Australia 13 11 26; New Zealand 0800 764 766) 
or a doctor, or for at least 15 minutes.

• Skin contact: Remove contaminated clothing and 
flush skin and hair with running water.

• Ingestion: Do NOT induce vomiting. Rinse mouth. 
Drink plenty of water. Seek medical attention.

• Inhalation: No symptoms expected unless heated or 
misted.
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Made in Australia by SDI Limited
3-15 Brunsdon Street,
Bayswater, Victoria 3153
Australia

Australia 1 800 337 003 
Austria 00800 0225 5734 
Brazil 0800 770 1735
France 00800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Italy 00800 0225 5734 
Spain 00800 0225 5734
United Kingdom 00800 0225 5734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au
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