
Ena Flow 

Sealant 

File: Ena Flow Sealant_CS_v1_2_05-2018.docx                  pag. 1/ 1 

(CS) ČESKY 
 
Ena Flow Sealant je světlem tuhnoucí pečetidlo na fisury a okrajové uzávěry.  
 
Složení: 
Monomer Matrix: Diuretandimetakrylát; Tetrametylendimetakrylát 
Celkový obsah plniv: 33 % váhy, anorganická plniva (0,005-3,0 µm) 
 
Indikace 
Pečetění okluzálních sulků (jamek) a fisur (trhlin) v zubní sklovině pro zabránění tvorby zubního kazu. 
 
Kontraindikace  
V případě prokázané citlivosti na některý z komponentů materiál nepoužívejte. 
 
Upozornění  
SEALANT: Obsahuje Tetrametylendimetakrylát, Difenyl(2,4,6-trimetylbenzoyl)oxid fosfinu 
Upozornění: Může zapříčinit altergické kožní reakce. Používat ochranné rukavice/oděv, chránit oči a obličej. Při podráždění pokožky 
(kožní vyrážce): vyhledat lékařskou pomoc. 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
Pozor: Sealant je citlivý na světlo.  
Výběr zubu: zub musí být dostatečně prořezaný, aby bylo možno udržet pracovní pole suché. Morfologie jamek a fisur musí být 
dostatečně hluboká. 
Preparace: Vyčistit zub profylaktickými pastami bez příměsi fluoridů. Pro bezpečnou izolaci doporučujeme použít koferdam. 
Leptání: Postupovat jako obvykle podle návodu výrobce leptadla. 
Aplikace Sealantu: Vyjmout nepatrné množství Ena Flow Sealant ze stříkačky pomocí aplikační koncovky a štětečkem (Enamel plus M) 
opatrně nanést do jamek a fisur. Nenechat pečetidlo stéci mimo leptané povrchy. Jemné masírování pečetidla aplikační koncovkou při 
aplikaci pomůže eliminovat případné bublinky a zapracovat pečetidlo dobře do jamek a fisur. Polymerovat světelnou polymerační lampou 
(CLEDPLUS Micerium) nebo jiným zařízením o srovnatelné výkonnosti (≥ 1200 mW) po dobu 20 sekund, ze všech stran zubu. Lampu 
držet v těsné blízkosti. Po zpolymerování pečetidlo musí tvořit tvrdý a opákní film bělavé opákní barvy s lehkou inhibovanou vrstvou. 
Prověřit, zda je požadované místo dobře překryto pečetidlem, v opačném případě a v případě kontaminace je třeba dodat další potřebnou 
vrstvu. Kontaminovanou plochu je třeba nejprve opět naleptat, opláchnout, osušit. Lepkavý film na povrchu pečetidla očistit tampónkem. 
Zkontrolovat okluzi dle potřeby. 
Pozor: jak pracovat se stříkačkou Flow.  Po odšroubování víčka připevnit jednorázovou koncovku/aplikátor. Kompozit je v kvalitě flow, 
to znamená, že po stlačení pístu dojde k vymáčknutí materiálu a ten může samovolně stále vytékat. Zbytečným ztrátám na materiálu se 
zamezí tím, že píst se zatáhne zpětným pohybem o cca 1 mm. Tahat je třeba opatrně, aby do stříkačky nevnikly vzduchové bublinky. 
Postačí velmi jemný pohyb, neboť píst se elastickým pohybem vrátí do své pozice. Doporučuje se držet stříkačku otvorem nahoru, aby 
nedocházelo ke zbytečným ztrátám na materiálu. V této pozici také lépe vyjdou vzduchové bublinky ze stříkačky, jsou-li. Po ukončení 
restaurace je nutné sejmout aplikátor a nasadit a zašroubovat víčko stříkačky. 
Dezinfekce / Ochrana před křížovou kontaminací 
Doporučujeme zasunout stříkačku s aplikační kanylou do velikostně odpovídajícího pláště (krytky). V něm vytvořit otvor na kanylu tak, 
aby vyčnívala z pláště. Použití pláště usnadní čištění a dezinfekci stříkačky mezi jednotlivými pacienty.  
Po použití přidržte aplikační kanylu s pláštěm, odšroubujte kanylu a odstraňte ji spolu s pláštěm. Zlikvidujte použitou kanylu s pláštěm 
vhodným odpadním parním potrubím. Nasaďte víčko na stříkačku a zašroubujte. 
Dezinfekce – Po sejmutí aplikační kanyly (případně ochranného pláště) dezinfikujte stříkačku středním stupněm dezinfekce (kontaktní 
tekutinou), jak je mj. doporučeno Centrem pro kontrolu onemocnění a schváleno Americkou dentální asociací. Pokyny pro kontrolu 
infekce v dentální zdravotní péči - 2003 (Vol.52; No. RR-17), Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí. 
Pokyny pro polymeraci světlem: 
Polymerovat světelnou polymerační lampou o emisi spektra 350-500 nm. Požadovaných fyzikálních vlastností je možné docílit pouze 
pracuje-li přístroj správně, jeho intenzita záření musí být pravidelně kontrolována, jak je uvedeno v pokynech výrobce polymerační lampy.  
 
POUŽITÍ A SKLADOVÁNÍ:  
Uchovávat při teplotách od 3°C do 25°C .  
Nepoužívat výrobek po době expirace (viz nálepka na stříkačce).  
Z hygienických důvodů jsou aplikační kanyly určeny pouze k jednorázové spotřebě.  
Používejte při pokojové teplotě. 
Zdravotnický prostředek, pouze pro použití profesionály, pouze pro stomatologické účely: chraňte před dětmi.  
Po použití uzavřete stříkačku víčkem a zašroubujte. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.   
Pokud není material dobře zpolymerovaný, ztrácí barvu, mechanické vlastnosti a může zapříčinit zánět pulpy. 
Prostudovat bezpečností listy výrobku pro informace o likvidaci materiálu. 
 
 
 
 
 

MICERIUM S.p.A.  
Via G. Marconi, 83 - 16036 Avegno (GE)  
Tel. (+ 39) 0185 7887 880 • Fax (+39) 0185 7887 970  
e-mail:hfo@micerium.it • www.micerium.com 

 

 

0123 


