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ENAMEL plus ® Flow Stain
  

(SK)  SLOVAK  
 
Enamel Plus Flow Stain je svetlom tuhnúci kompozit pre zubné rekonštrukcie. 
 
Enamel plus Fluorescentný Flow Stain predstavuje svetlom tuhnúci systém pigmentov z kompozitu na dosiahnutie maximálnej 
vernosti zuba. 
Základný set COSSTAINKIT obsahuje: 
- 6 svetlom tuhnúcich pigmentov: biela (White), žltá (Yellow), oranžová (Orange), modrá (Blue), hnedá (Brown), tmavo-hnedá (Brown 
2) 
- 6 štetcov: C, F, M (2 z každého druhu) 
 
Zloženie 
- MONOMER MATRICA: Diurethane dimethacrylate, Bis-GMA, Tetramethylene dimethacrylate.. 
- CELKOVÝ OBSAH  VYPĹŇAČOV: 46% hmotnosti (34% obsahu); anorganické vypĺňače  (0,005 - 3,0 µm) 
Dostupné tiež jednotlivo: červená (Red), fialový (Violet), transparentná a čierna s odlišným zložením. 
MONOMER MATRICA: Diurethane dimethacrylate, Tetramethylene dimethacrylate  
CELKOVÝ OBSAH  VYPĹŇAČOV: 77 % hmotnosti (57% obsahu) anorganické vypĺňače (0,005 - 40 µm) 
 
Indikácie: 
Charakterizácia kompozitných materiálov na použitie ako v zubnej ambulancii tak aj v laboratóriu. 
 
Upozornenie 
Obsahuje tetramethylene dimethacrylate 
Varovanie: Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu. Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre. Ak 
sa objaví podráždenie na pokožke alebo vyrážka, vyhľadajte lekársku pomoc. 
Kontraindikácie 
Neodporúčame použitie v prípade známej precitlivenosti pacienta na ktorúkoľvek zložku tohto produktu, alebo v prípade použitia len 
pod prísnym lekárskym dohľadom. Pred použitím by mal lekár zvážiť známe interakcie a krížové reakcie lieku s inými materiálmi, ktoré 
má pacient v ústach. 
Vedľajšie účinky 
Pri správnom používaní tohto zdravotníckeho prípravku sú nežiaduce vedľajšie účinky veľmi zriedkavé. Nie je možné však úplne 
vylúčiť prípadné reakcie imunitného systému (alergie) alebo lokálny diskomfort. Ak by ste však zaznamenali prípadné nežiaduce 
vedľajšie účinky – a to aj v prípade, keď je na zvážení, či ich vznik spôsobil práve tento produkt – poprosili by sme vás, aby ste nás 
kontaktovali. 
Aby sa zabránilo možným reakciám pulpy v kavitách s odhaleným dentínom, je nutné primerane chrániť pulpu (napr. aplikáciou 
prípravku hydroxidu vápenatého). 
Materiály, ktorým je potrebné sa vyhnúť 
Materiály obsahujúce fenoly (ako eugenol) môžu inhibovať kompozitné vytvrdzovanie. Nepoužívajte tieto materiály ako vložky. 

 
DÁVKOVANIE A NÁVOD NA POUŽITIE  
 
POUŽITIE PIGMENTOV: 
Vyberte Enamel Plus FLOW STAIN zo striekačiek pomocou aplikačných ihiel a aplikujte pomocou štetca Ena C. Štetec M sa odporúča 
pre nanášanie kompozitu a vyhladzovanie, zatiaľ čo štetec F bol vyvinutý pre tvarovanie oklúzie. 
Buďte opatrní pri vytvrdzovaní pigmentov vzhľadom na ich farebnú sýtosť a tekutosť materiálu. Je možné použiť pigment zmiešaný s 
kompozitom. Individualizáciu môžete dosiahnuť miešaním s kompozitom, nanášaním alebo použitím jednotlivých farieb. Pri manipulácii 
s materiálom dávajte pozor, aby nedošlo k vytvoreniu bubliniek. 
Hrúbka vrstvy: Naneste veľmi tenkú vrstvu Enamel Plus FLOW STAIN (nie viac ako 0,3 mm pre tmavé odtiene). 
 
Upozornenie 
• Aby sa zabránilo predčasnému vytvrdeniu kompozitného materiálu pri realizácii časovo náročných výplní, je potrebné polymerizačné  
svetlo dočasne premiestniť mimo pracovný priestor, alebo zakryť kompozitný materiál fóliou, ktorá neprepúšťa svetlo. 
• Z hygienických dôvodov sú zakrivené aplikačné koncovky dodávané s materiálom, jednorazové! 
• Na polymerizáciu materiálu použite systém s emisným rozsahom 350 - 500 nm. Požadované fyzikálne vlastnosti sa dosiahnu výlučne 
pri správnej funkcii polymerizačného svetla. Preto je potrebné pravidelne kontrolovať intenzitu svetla podľa pokynov výrobcu. 
 
Informácie o vytvrdzovaní 
Vytvrdzujúce zariadenia pre ambulantné použitie:  
Odporúčame štandardné vytvrdzovacie jednotky LED s intenzitou svetla okolo 1200 mW / cm². Intenzita sa nesmie znížiť pod 650 mW 
/ cm² (= minimálna intenzita). 
Časy pre ambulantné vytvrdzovanie: 
- Blue Phase (Ivoclar)    min. 40 sek na vrstvu 
- CLED2 (Micerium)    min. 40 sek na vrstvu 
Laboratórne vytvrdzujúce zariadenia:  
Požadované fyzikálne vlastnosti sa dajú dosiahnuť len v prípade použitia vytvrdzovacej pece. 
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Časy pre laboratórne vytvrdzovanie  
- LABORLUX3 (MICERIUM)   cca. 90 sek.*  
- Hilite (Kulzer)      cca. 180-270 sek.* 
- Spektramat (Ivoclar)    cca. 1 min* 
- LampadaplusT so svetlom 71- 86 W (Micerium) cca. 10 min 
* pre svetlé odtiene. Pre tmavé odtiene sa vyžaduje do cca 3-5 min 

 
Dezinfekcia / ochrana pred krížovou kontamináciou 
Vložte striekačku s pripevnenou aplikačnou koncovkou do vhodne tvarovaného ochranného obalu; prepichnite koniec obalu a odhaľte 
kanylu na použitie. Použitie ochranného obalu uľahčuje čistenie a dezinfekciu striekačky medzi pacientami. 
Po použití držte koncovku cez obal; odkrúťte a vyberte koncovku spolu s obalom. Použitú koncovku a obal zlikvidujte primeraným 
spôsobom. Na striekačku opätovne nasaďte uzáver. 
Dezinfekcia - Po odstránení aplikačnej koncovky a obalu, dezinfikujte striekačku strednou úrovňou dezinfekčného procesu (kvapalinou) 
podľa odporúčania Centra pre kontrolu chorôb (the Centre for Disease Control) a schváleného Americkou Stomatologickou Asociáciou 
(the American Dental Association). Ide o pokyny na kontrolu infekcie v prostredí zubného lekárstva - 2003 (Vol.52; No. RR-17), 
Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (USA). 
 
POUŽITIE A SKLADOVANIE 
Skladujte pri teplote v rozmedzí 3°C (38°F) a 25°C (77°F). 
Nepoužívajte po dobe exspirácie (uvedené na obale striekačky).  
Z hygienických dôvodov sú flow aplikačné ihly jednorazové. 
Materiál používajte pri izbovej teplote. Po vybratí materiálu zatlačte späť ihlicu, aby ste tak zabránili vytekaniu materiálu. 
Po použití uzavrite nádobu uzáverom a nechajte ju uzavretú. Vyvarujte pôsobeniu priameho slnečného žiarenia. 
Jedná sa o zdravotnícku pomôcku, ktorá je určená výlučne na použitie zubnými lekármi a zubnými technikmi: udržiavajte mimo dosahu 
detí. 
Tento produkt bol vyvinutý špeciálne len pre uvedený rozsah použitia. Musí sa používať podľa pokynov uvedených v návode. Výrobca 
nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo spracovaním materiálu. 
 
Riešenie problémov 

Problém Príčina Opatrenie 

Flow Stain sa nevytvrdil Nedostatočná 
svetelná intenzita 
polymerizačnej 
jednotky 

Skontrolujte svietivosť;  
v prípade potreby vymeňte 
zdroj svetla 

Nedostatočne 
vyžarovaný 
spektrálny rozsah 
polymerizačnej 
jednotky 

Poraďte sa s výrobcom 
polymerizačnej jednotky; 
odporúčaný spektrálny 
rozsah je: 350 - 500 nm 

Flow Stain vyzerá byť 
príliš tvrdý / pevný vo 
vnútri striekačky 

Materiál bol po 
dlhšiu dobu 
skladovaný pri 
teplote pod 3 °C 

Pred použitím nechajte 
kompozit dosiahnuť izbovú 
teplotu 

Injekčná striekačka 
nebola dostatočne 
uzavretá, čo 
spôsobilo 
vytvrdenie časti 
materiálu   

Po každom použití správne 
uzavrite striekačku uzáverom 

Stain Flow sa 
dostatočne nevytvrdil 

Príliš hrubá vrstva 
na jeden 
polymerizačný 
cyklus 

Dodržujte max. hrúbku vrstvy 
0,3 mm 

 
 
 
 
 
 
 

                       
 

               MICERIUM S.p.A. 

Via G. Marconi 83 - 16036 Avegno (GE) Italy   

Tel. (+39)0185-7887880 fax: (+39)0185-7887970 

www.micerium.com   e-mail: hfo@micerium.it 
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