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(PT) PORTUGUÊS 

 
Ena Flow Sealant é um selante fotopolimerizável de fissuras e sulcos. 
 

Composição: 
Matriz de monómero: Diurethandimetacrilato; Dimetacrilato de tetrametileno 
Conteúdo total da carga: 33% peso, carga inorgânica (0,005-3,0 µm) 
 

Indicações 
Selar as fissuras e sulcos do esmalte dos dentes, para ajudar na prevenção da cárie. 
 

Contra-indicações  
Em caso de alergia conhecida a alguns dos componentes, não utilizar. 
 

Precauções 
SELANTE: Contém Dimetacrilato de tetrametileno, Difenil (2,4,6 – trimetilbenzoíl) óxido de fosfina 
Advertência: Pode causar uma reação alérgica cutânea. Utilize luvas, vestuário, óculos e proteção facial. Se ocorrer irritação ou erupção 
cutânea consulte um médico. 
 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
Nota: Ena Flow Sealant é sensível à luz 
Seleção dos dentes: Selecione dentes suficientemente erupcionados, de forma a que seja mantido um campo seco. A morfologia das 
fissuras e dos sulcos deve ser profunda. 
Preparação: Limpe com uma pasta profilática isenta de flúor. Sugerimos a utilização de um dique de borracha para isolar a área. 
Acondicionamento: Faça o acondicionamento, de acordo com as instruções do fabricante 
Aplicação do selante: Extraia o Ena Flow Sealant da seringa utilizando uma ponta de aplicação e um pincel (Enamel Plus M), 
introduzindo-o lentamente nas fissuras e nos sulcos. 
Não deixe que o selante flua além das superficies acondicionadas. 
Para eliminar possíveis bolhas e melhorar o fluir nos sulcos e nas fissuras misture o selante com a ponta da seringa durante ou após a 
aplicação. Fotopolimerize o selante durante 20 segundos em todos os lados do dente, utilizando o fotopolimerizador CLEDPLUS da 
Micerium ou outro fotopolimerizador de intensidade comparável (≥ 1200mW), mantendo a guia de luz do fotopolimerizador o mais 
próximo possível da restauração. Quando o selante estiver fotopolimerizado forma uma película opaca e dura, de cor esbranquiçada, 
com uma ligeira inibição da superficie. Verifique que o selante cobre toda a superficie, sem deixar espaços vazios. Se a superfície estiver 
contaminada, é necessário aplicar mais selante. Em caso de contaminação, faça novamente o acondicionamento, enxague e seque 
antes de aplicar mais selante. 
Limpe o selante com um cotonete de algodão para remover a película fina pegajosa na superficie. Verifique a oclusão e ajuste, se 
necessário. 
Nota: Instruções para a seringa Flow: Aplique uma ponta de aplicação na seringa depois de desenroscar a tampa. Sendo um 
compósito fluído, ao empurrar o êmbulo o material vai começar e continuar a fluir. Para evitar que isto aconteça, basta puxar o êmbulo 
para trás apenas 1mm. Atenção: evite puxar o êmbulo de forma excesiva, sendo suficiente um movimento mínimo, caso contrário poderá 
entrar ar na seringa e formar bolhas de ar nas subsequentes emissões de material. O êmbulo irá retornar elásticamente a sua posição, 
evitando bolhas de ar. Para evitar a saída excesiva de material, mantenha a ponta da seringa em posição vertical, até à próxima 
aplicação, no mesmo paciente. Além disso aconselha-se empurrar o êmbulo nesta posição, porque se existir ar na seringa, as bolhas 
sairão antes do material. No final da restauração, remova a ponta de aplicação e enrosque a tampa na seringa. 
 

Desinfeção/Proteção contra a contaminação cruzada: Recomenda-se a utilização de protetores de seringa para facilitar a limpeza e 
desinfeção da seringa entre pacientes. 
Depois da utilização elimine a ponta e o protetor utilizados. Volte a colocar a tampa na seringa. 
Desinfeção – Depois de remover a ponta de aplicação e o protetor, desinfete a seringa utilizando um procedimento intermédio de 
desinfeção (contacto liquido) como recomendado pelo Centre for Disease Control e aprovado pelo American Dental Association. 
Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings - 2003 (Vol.52; No. RR-17), Centre for Disease Control and Prevention. 
 

Notas sobre a fotopolimerização: 
É necessário utilizar um fotopolimerizador com um espetro de emissão de 350–500nm para fotopolimerizar o material. As propiedades 
físicas necessárias só podem ser alcançadas se o aparelho funcionar corretamente. A sua intensidade luminosa deve ser verificada 
regularmente conforme descrito pelo fabricante do fotopolimerizador. 
 

UTILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO 
Não armazenar acima de 25°C (77°F) e abaixo de 3°C (38°F). 
Não utilizar o produto após a data de validade (ver rótulo na seringa). 
Devido a razões de higiene, as pontas de aplicação flow devem ser utilizadas apenas uma vez.  
Utilizar o material à temperatura ambiente.  
Dispositivo médico, somente para utilização dentária: manter fora do alcance das crianças.  
Depois de utilizar, feche o recipiente com a tampa. Evite a exposição solar direta. 
Se o material não estiver completamente polimerizado, o mesmo pode descolorar, as propriedades mecânicas podem deteriorar-se e 
ocorrer uma inflamação pulpar. 
Consulte a ficha de segurança para informações de eliminação. 
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