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Flow HF Dentin je fluorescentní, mikrohybridní, světlem tuhnoucí, radiopakní flow kompozit (ISO 4049). Používá se jako podložka a 
k adhezivnímu tmelení. Barvy: UD0 – UD0,5 – UD1 (A1*) – UD2 (A2*) – UD3 (A3*) UD4 (A4*) – UD5 (IR5) – UD6 (IR6) 

 
Složení: MATRICE MONOMERU: Urethandimethacrylát, Butandioldimethacrylate. OBSAH PLNIV: váhových 77 % 
Skelná plniva: velikost zrna 4,3 µm a 0,7 µm. Vysoce rozptýlený oxid křemičitý: velikost zrna 0,4 µm 
Indikace: Enamel plus HRi Flow HF se používá jako podložka do kavit kompozitních restaurací tam, kde je potřeba nízce viskozního a 
vysoce elastického materiálu. Dále se používá k adhezivnímu cementování keramických a kompozitních fazet, inlají, onlají, korunek a 
můstků. Maximální výška 2 mm 
Kontraindikace: Nezpolymerovaná pryskyřice může být příčinou kontaktní alergické reakce: při práci používejte rukavice. V případě 
alergie na některou složku se nesmí tento materiál dále použít. 
Vedlejší účinky: V hlubokých kavitách, vzhledem k případnému dráždění pulpy, doporučujeme používat podložku. 
Čeho se vyvarovat: Materiály, které obsahují fenoly (např. eugenol) zabraňují polymeraci kompozit! Nepoužívejte tyto materiály jako 
podložky. 
 
DÁVKOVÁNÍ A NÁVOD K POUŽITÍ 
Preparace: 
Očistit profylaktickou pastou (bez obsahu fluoridů) 
Výběr barvy podle vzorníku Vita® nebo Enamel plus HRi vzorníku barev a záznam do „Colour Chart“ karty pacienta. 
Preparace: frontálních zubů konzervativní s minimálním našikmením okrajů pro optimální vazbu kompozita (u distálních zubů našikmení 
neprovádíme). Doporučujeme použít koferdam. U proximálních preparací použijte transparentní matrice. 
Leptání: dle návodu na použití výrobce leptadla (např. Ena Etch) 
Bonding: dle návodu na použití výrobce bondovacího materiálu (např. Ena Bond) 
Aplikace dentinu Flow HF: 
Před dostavením stěn k mykrohybridního kompozitu vyjměte flow kompozit ze stříkačky pomocí nástroje a štětečkem aplikujte jako 
podložku do kavity (Enamel plus M štěteček). Při použití Flow jako podložky pro inleje aplikujte před pořízením otisku. Vrstvy 1-1,5 mm 
(ne více než 2 mm) polymerujte po dobu 40 sekund, a to ze všech stran. Lampu přikládejte co možná nejblíže k polymerované restauraci.  
Tmelení: 
Odstraňte dočasné náhrady a kavitu vyčistěte. Náhradu opatrně vyzkoušejte a eventuelně zadaptujte. Dotvrďte v polymerační peci např. 
LAMPADAPLUST po dobu 9 minut. Aplikujte koferdam. Povrch preparace vyčistěte lihem a opískujte. Kavitu naleptejte a aplikujte dvě 
vrstvy bondingu Ena Bond, nepolymerujte. Opískujte vnitřní část kompozitní náhrady a vyčistěte lihem, nabondujte a nepolymerujte. Do 
vnitřní části kavity náhrady, která se bude cementovat, aplikujte Enamel plus HRi Flow HF. Adaptujte na zub. Odstraňte přebytky a 
leptejte po dobu 80 sekund z každé strany zubu. Zkontrolujte okluzi, zakončete a doleštěte pomocí systému Enamel plus Shiny za použití 
brousků, diam. špiček, pásek a diamantových past. 
Upozornění: v případě inlejí silnějších více než 2 mm použijte duální kompozitní cement ENA CEM HF (viz návod).  
 
POUŽITÍ A SKLADOVÁNÍ 
Skladujte od 3°C do 25°C. Nepoužívejte po expirační době (viz štítek na stříkačce nebo na krabičce s karpulemi). Z hygienických důvodů 
jsou aplikační kanyly pouze k jednorázovému použití. Použivejte při pokojové teplotě. Zdravotní prostředek, pouze pro dentální použití. 
Držte z dosahu dětí. Po použití uzavřete víčkem. Braňte před přímým světlem. Není-li materiál dostatečně polymerován, ztrácí barvu, 
mechanické vlastnosti a může dojít k podráždění pulpy.  
Dezinfekce / ochrana před křížovou kontaminací 
Používanou stříkačku umístit do pouzdra bariérové ochrany, propíchnout konec pláště kanylou a používanou kanylu nechat čnít. Použitím 
bariérové ochrany se usnadňuje čištění a dezinfekce stříkačky mezi pacienty. Po použití oplášťované stříkačky odstranit aplikační kanylu 
s ochranným pláštěm tak, že stříkačku uchopíte za konec u stříkačky za plášť a otočením jí odstraníte spolu s opláštěním. Aplikační 
kanylu a plášť bariérové ochrany vyhodit odpovídajím způsobem. Stříkačku uzavřít čepičkou.. 
Upozornění: Návod pro použití Flow stříkačky. Po otevření stříkačky nasaďtě aplikátor (kanylu).Vzhledem k tomu, že materiál flow je 
tekutější, po stlačení pístu začne kompozit samovolně vycházet ze stříkačky. Vycházení zastavíte jednoduchým zpětným chodem pístu, 
asi o 1 mm. Píst tahněte opatrně, jinak do stříkačky vniknou vzduchové bublinky a ty pak vniknou dále do vytlačovaného materiálu. 
Minimální zpětných chod pístu je dostačující, píst se vrací do pozice elastickým klouzáním a zabrání tak vniknutí vzduchových bublinek. 
Zbytečnému vytékání materiálu zabráníte držením stříkačky ústím vzhůru po celou dobu restaurace. Doporučujeme také tlačit na píst 
v této pozici, takže event. vzduch ze střikačky vyjde jako první. Po ukončení restaurace sejměte aplikátor a stříkačku uzavřete víčkem a 
zašroubujte. 
Obsahuje tetramethylen dimethakrylát 
Upozornění. Může zapříčinit alergické kožní reakce. Zabránit vdechnutí pár/spreje. Použít ochranné rukavice/ochranný oblek/ochranu 
očí a obličeje. Při podráždění pokožky nebo vyrážky: vyhledat lékařskou pomoc. 
* Barvy dle Vita®. Držitelem ochranné známky Vita® je Vita Zahnfabrik H. Rauter mbH & Co. KG, Bad Säckingen – D 
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	Bonding: dle návodu na použití výrobce bondovacího materiálu (např. Ena Bond)

