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Padėkliukai odontologinių medžiagų ir preparatų maišymui 
 

 

         
 

INSTRUCTIONS FOR USE                       EN 
Tear-off, disposable coated sheets for the easy mixing of materials by preventing absorption into the surface.  
Place the materials to be mixed on the mixing pad. Mix with suitable instrument. After mixed material is used 
tear-off and dispose the sheet. 
WARNINGS AND PRECAUTIONS! 
For single use only. 
STORAGE 
Keep tightly closed in dry well-ventilated place at 4-280C. Protect from direct sunlight, sources of ignition. Do 
not use after the expiry date. Dispose of contents/container to as required by national regulatory requirements. 
Keep out of the reach of children! 
MANUFACTURERS RESPONSIBILITY 
Our products have been developed for professional use in dentistry. As the application of our products is 
beyond our control, the user is fully responsible for the application. Of course, we guarantee the quality of our 
products in accordance with the applied standards. 
PACKAGING 
REF IB04   5.1x5.1cm, 20 sheets 
REF IB041 7.6x7.6cm, 50 sheets 
 

 
 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA                       LT 
Nuplėšiami, vienkartiniai lapeliai, skirti medžiagų maišymui. Paviršius padengtas, kad medžiagos neįsigertų.  
Maišymui skirtą medžiagą padėkite ant padėkliuko. Maišykite su tam skirtu instrumentu. Sumaišę medžiagas 
panaudotą lapelį nuplėškite ir išmeskite.  
ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS! 
Tik vienkartiniam naudojimui. 
LAIKYMAS  
Laikykite sandariai uždarytą, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, 4-280C temperatūroje. Saugokite nuo 
tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių. Nenaudokite produkto pasibaigus jo galiojimo terminui. Turinį ar 
talpyklą išmeskite laikydamiesi nacionalinių norminių reikalavimų. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje! 
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ 
Mūsų produktas sukurtas profesionaliam naudojimui odontologijoje. Mes negalime kontroliuoti kaip šis 
produktas naudojamas, todėl už tinkamą jo panaudojimą atsako vartotojas. Žinoma, mes užtikriname, 
produkto kokybės atitiktį taikomiems standartams. 
PAKUOTĖ 
REF IB04   5.1x5.1cm, 20 lapelių 
REF IB041 7.6x7.6cm, 50 lapelių 
 
 
MANUFACTURER/ GAMINTOJAS: 
 

 
UAB „Medicinos linija“ 
Karaliaučiaus str. 29, 
LT-78348 Šiauliai, Lithuania 
Теl. +370 41 553 553 
info@i-dental.lt, www.i-dental.lt 
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