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(PL) POLSKI 
 
Ena Flow Sealant jest światłoutwardzalnym, wypełniaczem do bruzd. 
 
Skład: 
Matryca monomerowa: Diurethandimethacrylate; Tetramethylene dimethacrylate 
Zawartośc wypełniacza: 33% masy, wypełniacze nieorganiczne (0,005-3,0 µm) 
 
Wskazania: 
Uszczelnianie ubytków szkliwnych i bruzd w procedurach zapobiegania próchnicy. 
 
Przeciwwskazania 
W przypadku uczulenia na dany środek zaprzestać stosowania. 
 
Środki ostrożności 
Wypełniacz: zawiera Tetramethylene dimethacrylate, Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 
Ostrzeżenie: Może powodować skórne reakcje alergiczne. Zaleca się używanie: rękawiczek ochronnych, ubrań ochronnych, okularów 
ochronnych i maseczek.  W razie podrażnienia skóry i wysypki skonsultuj się z lekarzem. 
 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Uwaga: Wypełniacz jest światłoczuły. 
Wybór zębów: Wybrać zęby dostatecznie wyłonione, aby uzyskać dobrą izolację pola zabiegowego. Morfologia bruzd i guzków 
powinna być wyraźna. 
Preparacja: Oczyścić profilaktyczną pastą bez fluoru. Sugerujemy użycie koferdamu w celu wyizolowania miejsca pracy. 
Wytrawianie: Wytrawiać zgodnie z instrukcją producenta. 
Aplikacja wypełniacza: Pobrać Ena Flow Sealant ze strzykawki używając aplikatora i pędzelka (Enamel plus M) i powoli wprowadzać w 
bruzdy. Nie pozwól aby flow wydostał się za obszar wytrawiony. Poruszanie wypełniacza za pomocą końcówki strzykawki podczas i po 
aplikacji może pomóc w eliminacji możliwych pęcherzyków i lepszym umiejscowieniu flow w bruzdach.  
Polimeryzować materiał światłem lampy polimeryzacyjnej (CLEDPLUS Micerium) albo inną o porównywalnej intesywności światła (≥ 
1200 mW) przez 20 sekund, z każdej strony zęba, trzymaj światłowód jak najbliżej uzupełnienia. Po utwardzeniu materiał tworzy 
twardy, opakerowy film, o barwie zbliżonej do białej z lekką warstwą inhibicji na powierzchni. Sprawdź czy materiał pokrywa całą 
powierzchnię. Jeżeli powierzchnia została zanieczyszczona, należy dodać dodatkową porcję. Jeżeli dojdzie do kontaminacji, należy 
ponownie wytrawić, spłukać i wysuszyć przed nałożeniem większej ilości wypełniacza. 
Wytrzyj materiał za pomocą bawełnianego gazika, usuwając klejący film z powierzchni. Sprawdź okluzję i dostosuj w razie potrzeby. 
Uwaga: Instrukcja dla strzykawki z flowem. Nałóż końcówkę na strzykawkę po odkręceniu nakrętki. Ponieważ kompozyt jest płynny, po 
naciśnięciu tłoka, materiał zacznie i będzie wypływał. Aby zatrzymać wypływanie materiału, wystarczy odciągnąć tłok zaledwie o 1 mm.  
Uważaj: Unikaj nadmiernego naciągania tłoka, w przeciwnym razie do strzykawki może dostać się powietrze, w następnej porcji 
materiału będą pęcherzyki. Wystarczy minimalne cofnięcie tłoczka, aby powrócił do pozycji wyjściowej elastycznie bez zbędnych 
pęcherzyków powietrza. Aby uniknąć nadmiernego wypływu materiału, zalecamy trzymać końcówkę strzykawki w górę, aż do 
następnego zastosowanie u tego samego pacjenta. Sugerujemy lekkie naciśnięcie tłoka w tej pozycji, dzięki temu pozbędziemy się 
powietrza z materiału. Po zakończeniu wypełnienia, usuń końcówkę do aplikacji i ponownie zakręć strzykawkę. 
Dezynfekcja/ Ochrona przed zanieczyszczeniem krzyżowym 
Umieść strzykawkę z dołączoną końcówką do aplikacji w odpowiednio ukształtowanej osłonie: przebić koniec osłony, odsłaniając 
kaniulę do użycia. Zastosowanie osłony ułatwia czyszczenie i dezynfekcję strzykawki pomiędzy pacjentami. Po użyciu, trzymaj 
końcówkę przez osłonę; odkręć i usuń końcówkę wraz z osłoną. Wyrzucić zużytą końcówkę oraz osłonę. Ponownie zakręcić 
strzykawkę. Dezynfekcja- Po usunięciu końcówki i osłony, zdezynfekuj strzykawkę według procesu dezynfekcji na poziomie pośrednim 
(kontakt z cieczą) zgodnie z zaleceniemi Centrum Kontroli Chorób i aporobowanego przez American Dental Association. Wytyczne 
dotyczące kontroli zakażeń w ustawieniach opieki stomaologicznej- 2003 (Vol.52, nr RR-17), Centrum Kontroli i Zapobiegania 
Chorobom. 
Uwagi dotyczące polimeryzacji światłem: 
Użyj lampy polimeryzacyjnej o spektrum fali światła 350-500 nm, aby spolimeryzować ten materiał. Wymagane właściwości fizyczne 
można osiągnąć tylko wtedy gdy urządzenie działa poprawnie, jego natężenie światła musi być regularnie sprawdzane, według 
instrukcji producenta. 
 
UŻYWANIE I PRZECHOWYWANIE 
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC i poniżej 3oC  
Nie należy używać produktu po upływie terminu ważności (patrz etykieta na strzykawce) 
Ze względów higienicznych końcówki aplikacyjne powinny być używane tylko raz 
Używać materiału w temperaturze pokojowej. 
Materiał medyczny, wyłącznie do użytku stomatologicznego, przechowywać poza zasięgiem dzieci. 
Po użyciu zamknij strzykawkę i trzymaj zamkniętą. Unikaj bezpośredniego wystawienia na działanie promieni słonecznych. 
Jeżeli materiał nie jest całkowicie spolimeryzowany może skutkować to odbarwieniem materiału, pogorszeniem właściwości 
mechanicznych i zapaleniem miazgi. 
Informacje na temat utylizacji znajdują się w karcie substancji niebezpiecznych. 
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