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(EL) ΕΛΛΗΝΙΚΉ 

 
Το Ena Flow Sealant είναι ένα φωτοπολυμεριζόμενο εμφρακτικό υλικό οπών και σχισμών. 
 
Σύνθεση: 
Μονομερής μήτρα: διουθεράνη και μεθακρυλικό, διμεθακρυλική τετραμεθυλένη 
Συνολικό περιεχόμενο των fillers: 33% βάρος, ανόργανα fillers (0,005-3,0 µm) 

 
Ενδείξεις 
Έμφραξη των οπών της αδαμαντίνης των δοντιών διαφορετικού τύπου, με σκοπό την πρόληψη της τερηδόνας. 
 
Αντεδείξεις:  

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση γνωστής αλλεργίας σε κάποιο από τα συστατικά. 

 
Προφυλάξεις 
SEALANT: Περιέχει διμεθακρυλική τετραμεθυλένη, διφαινύλιο(2,4,6- τριμεθυλβενζόλιο) οξείδιο φωσφίνης 
Προειδοποίηση: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση στο δέρμα. Φορέστε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ρούχα/ προστατεύστε 
τα μάτια και το πρόσωπο. Στην περίπτωση ερεθισμού του δέρματος ή εξανθήματος ζητήστε συμβουλή / φροντίδα από γιατρό. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
Σημείωση: Το Sealant είναι φωτοευαίσθητο. 
Επιλογή δοντιών: Επιλέξτε δόντια που έχουν ανατείλει επαρκώς, έτσι ώστε να μπορεί να διατηρηθεί μία επιφάνεια χωρίς υγρασία. Η 
μορφολογία των οπών και των σχισμών πρέπει να είναι βαθιά. 
Προετοιμασία: Καθαρίστε με πάστα προφύλαξης χωρίς φθόριο. Προτείνεται η χρήση ελαστικού απομονωτήρα για την περιοχή. 

Αδροποίηση: Αδροποιήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Εφαρμογή του Sealant: Βγάλτε το Ena Flow Sealant από τη σύριγγα, χρησιμοποιώντας ακροφύσιο και ένα πινέλο ( πινέλο Enamel plus M) και 
εισάγετέ το στις οπές και στις σχισμές. Μην αφήνετε το sealant πέρα από τις αδροποιημένες επιφάνειες. Η ανάδευση του sealant με το 
ακροφύσιο της σύριγγας, είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά την τοποθέτηση, θα βοηθήσει στην εξάλειψη πιθανών φυσαλίδων και θα βελτιώσει τη 

ρευστότητά του μέσα στις οπές και τις σχισμές. Φωτοπολυμερίστε είτε με τη λάμπα CLEDPLUS Micerium είτε με μία άλλη λάμπα παρόμοιας 
έντασης (≥ 1200 mW) για 20 δευτερόλεπτα, από όλες τις πλευρές του δοντιού. Κρατήστε το άκρο της λάμπας όσο πιο κοντά στην 
αποκατάσταση γίνεται. Όταν πήξει, το sealant διαμορφώνει ένα σκληρό αδιαφανές λεπτό στρώμα, υπόλευκο, με μια ελαφρώς περιορισμένη 
επιφάνεια. Εξετάστε το sealant για να βεβαιωθείτε ότι η κάλυψη είναι πλήρης και δεν υπάρχουν κενά. Εάν η επιφάνεια έχει μολυνθεί, τότε θα 
πρέπει να προστεθεί επιπλέον sealant. Στην περίπτωση μόλυνσης αδροποιήστε πάλι, ξεπλύνετε και στεγνώστε προτού τοποθετήσετε 
επιπλέον sealant. 
Καθαρίστε το sealant με μία μπατονέτα για να απομακρύνετε το λεπτό κολλώδες στρώμα στην επιφάνεια. Ελέγξτε τη σύγκλιση και διορθώστε 
όπου είναι απαραίτητο. 
Σημείωση: οδηγίες για τη Flow σύριγγα. Αφού ξεβιδώσετε το καπάκι, εφαρμόστε το ακροφύσιο στη σύριγγα. Λόγω της ρευστότητας του 

υλικού, όταν πιέσετε το έμβολο, το υλικό θα αρχίσει και θα συνεχίζει να εξέρχεται της σύριγγας. Για να σταματήσετε τη ροή αρκεί να τραβήξετε 

το έμβολο προς τα πίσω μόνο 1mm. Προσοχή: αποφύγετε να τραβάτε το έμβολο υπερβολικά, γιατί μπορεί να εισέλθει αέρας στη σύριγγα και 

να δημιουργηθούν φυσαλίδες στις ακόλουθες εκκρίσεις του υλικού. Μία ελάχιστα αντίστροφη κίνηση είναι αρκετή, το έμβολο θα επιστρέψει στη 

θέση με ελαστικότητα αποφεύγοντας τις φυσαλίδες. Για να αποφύγετε την υπερβολική έκκριση υλικού προτείνεται να κρατάτε τα ακροφύσια της 

σύριγγας προς τα πάνω έως την επόμενη εφαρμογή στον ίδιο ασθενή. Επίσης προτείνεται να ξεκινάτε να σπρώχνετε το έμβολο σε αυτή τη 

θέση, καθώς εάν υπάρχει αέρας στη σύριγγα, να βγουν πρώτα οι φυσαλίδες και μετά το υλικό. Στο τέλος της αποκατάστασης, απομακρύνετε 

το ακροφύσιο και βιδώστε πάλι το καπάκι στη σύριγγα. 

 

Απολύμανση / Προστασία από τη διασταυρούμενη μόλυνση 
Τοποθετήστε τη σύριγγα με το ακροφύσιο στην κατάλληλα διαμορφωμένη προστατευτική θήκη. Τρυπήστε την άκρη της θήκης, 

αποκαλύπτοντας την κάνουλα προς χρήση. Η χρήση μιας προστατευτικής θήκης διευκολύνει τον καθαρισμό και την απολύμανση της σύριγγας 
μεταξύ των ασθενών. 
Μετά τη χρήση, κρατήστε το ακροφύσιο μέσα στη θήκη. Ξεβιδώστε και απομακρύνετε το ακροφύσιο μαζί με την θήκη. Πετάξτε το 
χρησιμοποιημένο ακροφύσιο και τη θήκη στην κατάλληλη ροή αποβλήτων. Τοποθετείστε πάλι το καπάκι στη σύριγγα. 
Απολύμανση – Μετά την απομάκρυνση του ακροφύσιου και της προστατευτικής θήκης, απολυμάνετε τη σύριγγα χρησιμοποιώντας μία μεσαίου 
επιπέδου απολυμαντική διαδικασία, σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων και τον Αμερικάνικο Οδοντιατρικό Σύνδεσμο. Οδηγίες για τον 
Έλεγχο της Μόλυνσης στο Dental Health-Care Settings – 2003 (Vol.52; No RR-17), Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. 
 
Σημειώσεις για τον φωτοπολυμερισμό: 
Χρησιμοποιήστε για αυτό το υλικό μια λάμπα φωτοπολυμερισμού με φάσμα εκπομπών 350-500 nm. Μιας και οι απαιτούμενες φυσικές 

ιδιότητες μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν η λάμπα δουλεύει σωστά, η φωτεινή ένταση πρέπει να ελέγχεται τακτικά σύμφωνα με τις  οδηγίες 
του κατασκευαστή της λάμπας. 
 
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Μην αποθηκεύετε πάνω από τους 25°C (77°F) και κάτω από τους 3°C (38°F). 
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης του (δείτε την ετικέτα στη σύριγγα). 
Για λόγους υγιηνής τα ακροφύσια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά. 
Ιατρικό προϊόν, μόνο για οδοντιατρική χρήση. Να κρατείται μακριά από παιδιά. 
Μετά τη χρήση, κλείστε το καπάκι και διατηρείστε το κλειστό. Αποφύγετε την απευθείας έκθεση στον ήλιο. 
Εάν το υλικό δεν πολυμεριστεί εντελώς, μπορεί να αποχρωματιστεί, να αλλοιωθούν οι μηχανικές ιδιότητες και να συμβεί φλεγμονή του πολφού. 
Δείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (Material Shafety Data Sheet) για οδηγίες διάθεσης. 
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