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(EL) ENA Soft FLOW 
 
Το EΝΑ Soft FLOW είναι ένα φωτοπολυµεριζόµενο προσωρινό υλικό σφραγισµάτων. Το EΝΑ Soft FLOW είναι ένα 
ελαστικό υλικό για προσωρινές αποκαταστάσεις. Έχει το πλεονέκτηµα της εύκολης αποµάκρυνσής του µονοκόµµατα, 
χωρίς να προκληθεί ζηµιά στην παρασκευή. Το EΝΑ Soft FLOW είναι επίσης κατάλληλο για µακροπρόθεσµες 
αποκαταστάσεις επειδή διατηρεί τέλεια το σχήµα του δοντιού. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
-εύκολο στην εφαρµογή του: δεν κολλάει 
-εύκολο να αφαιρεθεί µονοκόµµατα 
-κατάλληλο για ένθετα και επένθετα 
-δυνατά και  µακράς διάρκειας σφραγίσµατα 
 
Σύνθεση 
Διµεθακρυλική διουρεθάνη, µείγµα ισοµερών. 2-µεθακρυλικός υδροξυαιθυλεστέρας. Καµφοροκινόνη. 
 
Ενδείξεις  
Το ENA Soft FLOW χρησιµοποιείται για προσωρινά σφραγίσµατα, ειδικά για ένθετα και επένθετα. 
 
Αντενδείξεις 
Η απολυµέριστη ρητίνη µπορεί να προκαλέσει δερµατική αλλεργία. Οι χρήστες θα πρέπει να χρησιµοποιούν γάντια. Να 
µην χρησιµοποιείται σε περίπτωση γνωστής αλλεργίας σε κάποια από τα συστατικά. 
 
Παρενέργειες 
Στην περίπτωση εισπνοής συµβουλευτείτε άµεσα έναν σύµβουλο υγείας. 
Στην περίπτωση επαφής µε το δέρµα ξεπλύνετε άµεσα µε σαπούνι και άφθονο νερό και στη συνέχεια συµβουλευτείτε ένα  
δερµατολόγο. 
Στην περίπτωση επαφής µε τα µάτια ξεπλύνετε αµέσως µε αρκετό νερό και στη συνέχεια ρίξτε καθαρό νερό µέσα στα 
βλέφαρά σας για περισσότερο από 15 λεπτά. Έπειτα συµβουλευτείτε έναν οφθαλµίατρο. 
 
Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται 
Τα υλικά που εµπεριέχουν φαινόλες (όπως η ευγενόλη) µπορούν να αναστείλουν τον πολυµερισµό της ρητίνης.  
Αποφύγετε τη χρήση τέτοιων υλικών ως επένδυση. 
 
Οδηγίες χρήσεως 
1) Ξεβιδώστε το καπάκι και τοποθετείστε µία βελόνα (ελάχιστη διάµετρος 1,2mm). 
2) Προετοιµάστε την κοιλότητα. 
3) Καθαρίστε και στεγνώστε την κοιλότητα. 
4) Εφαρµόστε επαρκή ποσότητα ENA Soft FLOW, αναλόγως του µεγέθους της αποκατάστασης. 
5) Ελέγξτε τη σύγκλειση και στη συνέχεια αποµακρύνετε τις περίσσιες. 
6) Φωτοπολυµερίστε 10 δευτερόλεπτα για πάχος 4mm και 20 δευτερόλεπτα για πάχος 8mm, χρησιµοποιώντας µία 
λάµπα led (όπως η CLEDPLUS – Micerium) ή λάµπα αλογόνου µε δύναµη περισσότερη των 1000 mW/cm2 (ανάµεσα 
στα 550 mW/cm2 και τα 1000 mW/cm2 διπλασιάστε τον χρόνο) 
7) Η αποκατάσταση µπορεί να αφαιρεθεί µε ένα εργαλείο· βγαίνει ολόκληρη. 
 
Χρήση και αποθήκευση 
Μην αποθηκεύετε κάτω από τους  2°C και πάνω από τους 27°C. Μην χρησιµοποιείτε το υλικό µετά την ηµεροµηνία λήξης 
(δείτε την ετικέτα στη σύριγγα). Αποφύγετε τη µόλυνση της συσκευσίας. Χρησιµοποιείτε το υλικό σε θερµοκρασία 
δωµατίου. 
Ιατρικό υλικό µόνο για οδοντιατρική χρήση: κρατήστε το µακριά από παιδιά. Αφού έχετε εξάγει το υλικό, επαναφέρετε την 
άτρακτο της σύριγγας, ώστε να αποφύγετε να πληγεί το υλικό, και κλείστε το καπάκι. Μετά τη χρήση κλείστε το καπάκι και 
κρατήστε το κλειστό. Αποφύγετε άµεση έκθεση στο φως του ηλίου. 
 
MSDS διαθέσιµο στο website:  HYPERLINK "http://www.micerium.com" www.micerium.com 
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