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(PL) ENA Soft FLOW 
 
ENA Soft FLOW to światłoutwardzany materiał tymczasowy. ENA Soft FLOW jest elastycznym materiałem do odbudów 
tymczasowych. Jego zaletą jest łatwość usunięcia w całości bez ryzyka uszkodzenia preparacji ubytku. ENA Soft FLOW 
jest odpowiednim rozwiązaniem również w przypadku długoterminowych prac tymczasowych ze względu na perfekcyjne 
utrzymanie kształtu w czasie.  
ZALETY 
- Łatwość aplikacji: nie klei się do narzędzi 
- Łatwość usunięcia w całości 
- Do zastosowania przy wykonywaniu prac typu inlay/onlay 
- Wytrzymałe i odporne wypełnienie 
 
Skład 
- Diurethane dimethacrylate, połączenie dwóch izomerów, 2-Hydroxyethyl methacrylate. Camphoroquinone  
 
Wskazania do zastosowania Ena Soft Flow: 
- Wypełnienia tymczasowe, zwłaszcza prace typu inlay &onlay 
 
Przeciwwskazania 
Nieutwardzona żywica może powodować występowanie skórnych reakcji alergicznych: należy stosować rękawiczki 
ochronne. W przypadku znanych alergii na komponenty produktu – nie stosować.  
 
Efekty uboczne  
Połknięcie: w przypadku połknięcia lub zaaspirowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Kontakt skórny: 
zmyć natychmiast pod bieżącą z mydłem, skonsultuj się z dermatologiem. W przypadku dostania się materiału do oczu: 
natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody, następnie płukać oczy (pod powiekami) czystą wodą przez czas dłuższy niż 
15 minut, skonsultować się z okulistą.  
 
Materiały, których nie należy stosować 
Materiały zawierające fenole (jak eugenol)mogą upośledzać proces polimeryzacji kompozytów. 
Nie stosować, jako materiały podkładowe.   
 
Instrukcja użycia: 
1) Odkręcić zabezpieczenie strzykawki i założyć aplikator igłowy (minimalna średnia 1,2 mm) 
2) Opracować ubytek 
3) Oczyścić i osuszyć ubytek 
4) Nanieść odpowiednią ilość Ena Soft Flow, w zależności od rozmiaru ubytku 
5) Sprawdzić zwarcie i usunąć nadmiary materiału 
6) Utwardzać lampą polimeryzacyjną przez 10 sekund przy grubości warstwy 4 mm, 20 sekund przy grubości warstwy 8 mm, 
stosować lampy ledowe (jak np. CLEDPLUS – Micerium) lub lampy halogenowe o mocy większej niż 1000 mW/cm2 (w 
przypadku mocy w przedziale 550 mW/cm2 i 1000 mW/cm2  należy zdublować czas polimeryzacji) 
7) Uzupełnienie może być z łatwością usunięte w całości przy użyciu dowolnego instrumentu 
 
Użytkowanie i przechowywanie  
Nie przechowywać w temperaturze poniżej 2°C i powyżej 27°C. Nie stosować produktu po upływie terminu ważności 
(data ważności wskazana na naklejce, na strzykawce). Unikać zanieczyszcenia opakowania. Stosować materiał o 
temperaturze pokojowej.  Wyrób medyczny do zastosowania wyłącznie w stomatologii: przechowywać poza zasięgiem 
dzieci. Po użyciu materiału zdjąć aplikator i zakręcić strzykawkę. Unikać bezpośredniej ekspozycji na promienie 
słoneczne.  
 
MDS dostępne na stronie internetowej: www.micerium.com     
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