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(LV) LATVIJAS  
 
Ena Flow Sealant ir nelielu restaurāciju, bedrīšu un fisūru silants.  
 
Sastāvs: 
Monomer Matrix: Diurethandimethacrylate; Tetrametilēndimetilakrilāts 
Kopējais pildvielu sastāvs: 33 % svars, neorganiskās pildvielas (0,005-3,0 µm) 
 
Indikācijas 
Aizvērt dažādu formu emaljas bedrītes un zoba fisūras, lai pasargātu no kariesa veidošanās.  
 
Kontrindikācijas  
Nelietot, ja ir zināma alerģija uz kādu no sastāvdaļām. 
 
Piesardzības pasākumi  
SEALANT: Satur Tetrametilēnimetilakrilāts, Difenil(2,4,6-Trimetilbenzols)Fosfīna Oksīds 
Uzmanību: Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Obligāti jālieto: cimdi, aizsargbrilles, sejas aizsargs/maska. Gadījumā, ja rodas nieze vai 
izsitumi- vērsties pie ārsta. 
 
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
Piezīme: Sealant ir gaismas jūtīgs. 
Zobu izvēle: Izvēlieties zobu, kurš ir pietiekami izšķīlies, lai varētu tikt nodrošināti sausi darba apstākļi. Bedrītēm un fisūrām vajadzētu 
būt ar izteiktu morfoloģiju.  
Sagatavošana: Notīriet virsmu ar profilaktisku pastu, kura nesatur florīdus. Iesakām izmantot koferdamu, lai izolētu izvēlēto rajonu.  
Kodināšana: Saskaņā ar lietošanas instrukciju.  
Silanta aplikācija: Uz Ena Flow Sealant šļirces uzlieciet uzgali un ar otiņu (Enamel plus M brush) lēni ieklājiet materiālu bedrītēs un 
fisūrās. Neļaujiet silantam plūst ārpus kodinātajām virsmām.  Pamaisot materiālu ar šļires uzgali klāšanas brīdī vai pēc tā, ļaus 
izvairīties no gaisa burbuļu veidošanās un uzlabos tā ieplūšanu bedrītes un fisūrās. Nogaismojiet apstrādātās virsmas ar CLEDPLUS 
Micerium) vai jebkuru citu lampu, kuras intensitāte ir aptuveni ≥ 1200 mW. Gaismošanu veiciet 20 sekundes, no visām zoba pusēm, 
turot lampu pēc iespējas tuvāk restaurācijai. Pēc gaismošanas silantam vajadzētu kļūt cietam, baltam, necaurspīdīgam un viegli pārklāt 
zoba virsmu. Parbaudiet pārklāto virsmu, vai tā ir pilnīgi noklāta un vai nav spraugu, ja nepieciešams uzklājiet papildus silantu, pirms tam 
noskalojot un nosausinot zobu. Noslaukiet silantu ar vates bumbiņu, lai noņemtu virsējo lipīgo kārtu un bārbaudiet vai netraucē sakodienā.  
  
Piezīme: instrukcijas priekš Flow šļirces. Uzlieciet šļircei uzgali uzreiz pēc tās atskrūvēšanas. Tā kā šīs ir plūstošs materiāls, tad 
tikko kā paspiedīsiet šļirci, tas sāks plūst ārā, lai apturētu plūšanu nepieciešams pavilkt šļirci atpakaļ par 1mm. Uzmanīgi: izvairieties 
pārmērīgi atvilkt šļirci atpakaļ, jo tādā veidā var tikt ierauts gaiss, kas vēlāk veidos gaisa burbuļus. Minimāla kustība pretējā virzienā ir 
pietiekoša. Līdz nakamajai aplicēšanas reizei (pie tā paša pacienta) iesakām turēt šļirci virzienā uz augšu, lai izvairītos no nevēlamas 
izplūšanas. Iesakām arī šļirces izspiešanu veikt šādā pat virzienā uz augšu, lai ja gadījumā gaiss ir ticis iekšā, lai tas iznāktu ārā pirms 
materialla izplūšanas. Pēc darba beigšanas, šļirces uzgali jānoskrūvē un atpakaļ jauzskrūvē sākotnējais vāciņš.  
 
Dezinfekcija / Aizsardzība no krusteniskās kontaminēšanās 
Novietojiet šļirci ar uzgali tā, lai nebūtu iespejams savainot sevi vai apkārtējos.  
Pēc lietošanas, uzmanīgi noskrūvēt šļirces uzgali un izmest to speciālā, aso priekšmetu konteinerī. Pašu šļirci aizskrūvēt ar sākotnējo 
vāciņu.  
Dezinfekcija – Pēc šļirces uzgaļa noņemšanas un aizskrūvēšanas dezinficē ar vidēja stipruma dezinfekcijas līdzekļiem kā rekomendē 
the Centre for Disease Control un, ko apstiprinājusi the American Dental Association. 
Piezīmes par gaismas cietēšanu: 
Izmantojiet lampu ar gaismas spektru 350-500 nm, lai materiāls sacietētu. Tā kā nepieciešamās materiāla fizikālās īpašības var 
sasniegt tikai tad, ja ierīce darbojas pareizi, tā gaismas intensitāte ir regulāri jāpārbauda, kā to apraksta gaismas iekārtas ražotājs.  
 
LIETOŠANA UN UZGLABĀŠANA  
Neuzglabāt virs 25°C (77°F) un zem  3°C (38°F) .  
Nelietot pēc derīguma termiņa beigām (rakstīts uz iepakojuma).  
Sakarā ar higiēnas apsvērumiem šļirces uzgaļus būtu jaizmanto tikai vienu reizi.   
Izmantojiet materiālu istabas temperatūrā. 
Medicīniska ierīce, lietot tikai zobārstniecībā: turēt bērniem nepieejamā vietā.   
Pēc lietošanas aizvērt ar korķīti un turēt to aizvērtu. Izvairīties no tiešiem saules stariem.   
Ja materials nav kvalitatīvi ieklāts, tas var pārkrāsoties, mehāniskās īpašības var pasliktināties un var rasties pulpas iekaisums. 
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