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(LT) LIETUVIŲ KALBA 
 
Ena Flow Sealant – šviesa kietinamas duobelių, vagelių silantas. 
 
Sudėtis 
Monomero matrica: Diuretan-dimetakrilatas; Tetrametilo dimetakrilatas 
Užpildo kiekis: 33% svorio, neorganinis užpildas (0,005 - 3,0 µm) 
 
Indikacijos 
Hermetizuoti įvairių formų dantų emalio duobeles ir vageles, kad apsaugotų nuo karieso susidarymo sunkiai pasiekiamose vietose. 
 
Kontraindikacijos 
Esant žinomoms alergijoms kuriai nors iš sudėtinių medžiagų, šio silanto nenaudoti. 
 
Atsargumo priemonės 
SILANTAS: sudėtyje yra tetrametilo dimetakrilato, difenil-(2,4,6-trimetilbenzoil) fosfino oksido. 
Įspėjimas: gali sukelti alergines odos reakcijas. Naudokite apsaugines pirštines/drabužius, akių/veido apsaugas. Jeigu panaudojus šį 
produktą atsiranda odos sudirginimų ar bėrimų, būtina konsultacija su gydytoju. 
 
Naudojimo instrukcija  
Pastaba: silantas yra jautrus šviesai. 
Danties pasirinkimas: pasirinkite pakankamai išdygusį dantį, kuriam galima užtikrinti sausą aplinką. Duobelių ir vagelių morfologija 
turėtų būti gili. 
Pasiruošimas: nuvalykite fluoridų neturinčia profilaktine pasta. Rekomenduojame naudoti koferdamo gumą. 
Ėsdinimas: ėsdinkite pagal gamintojo instrukcijas ir rekomendacijas. 
Silanto aplikavimas: palengva išspauskite Ena Flow Sealant iš švirkšto į danties duobutes ir vageles, naudokitės šepetėliu (Enamel 
plus M šepetėlis) tolygiai paskirstyti medžiagą. Neleiskite silantui tekėti toliau už išėsdinto paviršiaus ribų. Sumaišius silantą per ar po 
aplikavimo su švirkšto antgaliuku, sumažins tikimybę, kad susidarys oro burbuliukai ir padės medžiagai lengviau patekti į gilesnes 
duobutes ir vageles. Kietinkite silantą su šviesa kietinančia lempa (CLEDPLUS Micerium) arba kitomis panašaus intensyvumo 
lempomis (≥ 1200 mW) 20 sekundžių iš visų danties pusių, laikykite lempos galiuką kuo arčiau danties. Kai sukietėja, silantas  
susiformuoja į kietą opakinį užpildą. Patikrinkite silantą, kad padengimas būtų visiškas ir nebūtų tarpelių. Jeigu paviršius buvo 
užterštas, silantas turi būti dedamas papildomai. Prieš papildomo silanto dėjimą iš naujo ėsdinkite, praplaukite ir nudžiovinkite. 
Nuvalykite silantą su vatos rulonėliu, kad pašalintumėte paviršinį lipnų sluoksnį. Patikrinkite sukandimą, jei reikia - pataisykite. 
Flow švirkšto instrukcija 
Uždėkite aplikavimo antgaliuką ant švirkšto prieš tai nuėmę kamštuką. Spaudžiant stūmoklį takus kompozitas pradės bėgti iš švirkšto. 
Norint sustabdyti tekėjimą, atitraukite stūmoklį 1 mm. Atsargiai: nepatraukite stūmoklio per daug, nes gali kartu į švirkštą patekti oro ir 
gali susidaryti oro burbuliukų kitos procedūros metu. Minimalus stūmoklio atitraukimas yra pakankamas, kad nesusidarytų oro 
burbuliukų ir stūmoklis atsitrauktų į reikiamą poziciją. Kad išvengtumėte perteklinio medžiagos ištekėjimo iš švirkšto, rekomenduojame 
švirkštą laikyti stačiai, antgaliuku į viršų, iki kito panaudojimo tam pačiam pacientui. Taip pat rekomenduojame tokioje pozicijoje ir 
pastumti stūmoklį prieš pakartotinai panaudojant, kad išsiskirtų, jei atsiradęs, oras iš švirkšto. Po procedūros nuimkite antgaliuką nuo 
švirkšto ir uždėkite kamštuką. 
Dezinfekavimas / apsauga nuo užteršimo 
Įdėkite švirkštą su uždėtu aplikavimo antgaliuku į tam pritaikytą apsauginį įdėklą. Pradurkite įdėklo galą, atidengdami kanulę. 
Apsauginio įdėklo naudojimas palengvina švirkšto valymą ir dezinfekciją tarp pacientų vizitų. Po panaudojimo laikykite antgaliuką per 
įdėklą, atsukite ir pašalinkite antgaliuką kartu su įdėklu. Išmeskite panaudotą antgaliuką ir įdėklą. Uždėkite kamštuką. 
Dezinfekavimas – po antgaliuko aplikavimo ir įdėklo nuėmimo dezinfekuokite švirkštą, naudodamiesi vidutinio stiprumo dezinfekavimo 
skystį, kaip rekomenduoja “Ligų kontrolės centras” ir patvirtina “Amerikos Odontologų asociacija”. Infekcijų kontrolės nuorodos dantų 
sveikatos apsaugos nustatymuose – 2003 (Vol.52; No. RR-17), Ligų kontrolės ir prevencijos centras. 
Kietinimas šviesa  
Naudokite šviesa kietinantį prietaisą, kurio emisijos spektras 350 – 500 nm. Tinkamos fizikinės savybės gali būti pasiektos, jeigu 
prietaisas veikia tvarkingai, šviesos intensyvumas turi būti reguliariai tikrinamas, kaip prietaiso gamintojas ir nurodo.  
 
Naudojimas ir sandėliavimas  
Nelaikyti aplinkoje, kurios temperatūra didesnė nei 25°C (77°F) ir žemesnė nei 3°C (38°F). 
Nenaudoti produkto esant pasibaigusiam naudojimo laikui (žiūrėkite ant švirkšto etiketės). 
Dėl higienos normų švirkšto antgaliukai turi būti naudojami tik kartą. 
Naudokite medžiagą kambario temperatūroje. 
Medicininė priemonė, naudoti tik odontologiniame kabinete, saugoti nuo vaikų. 
Po panaudojimo švirkštą laikykite uždarytą. Venkite saulės apšvitos. 
Jeigu medžiaga nėra visiškai sukietėjusi, ji gali pakeisti spalvą, suprastėti mechaninės savybės ir gali atsirasti rizika sukelti pulpos 
uždegimą. 
Žiūrėkite medžiagos instrukcijas, kaip ją utilizuoti.   
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