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ENAMEL plus ® Flow Stain 

  
(LV)  LATVISKI  
 
Enamel Plus Flow Stain ir gaismā cietējošs kompozīts materiāls, kas tiek izmantot zobu restaurācijai.  
 
Enamel plus Fluorescent Flow Stain ir gaismā cietējošas kompozītu materiālu krāsas sistēma, kas paredzēta kompozīta 
raksturojumam.  
 
Lepazīšanās komplekts COSSTAINKIT satur sekojošo: 
-6 gaismā cietējošas krāsas: balta, dzeltena, oranža, zila, brūna, tumši brūna (brūna Nr. 2)  
-6 otas: C, F, M (2 katram tipam) 
Sastāvs 
- MONOMĒRA MATRICA: Diuretāna dimetakrilāts, Bis-GMA, Tetrametilēndimetakrilāts. 
- KOPĒJAIS FILLERU SATURS: 46% svara (34% tilpuma) aizņem neorganiskie filleri (0,005 - 3,0 µm) 
Pieejams arī atsevišķi: Caurspīdīgs un melnā krāsā ar atšķirīgu sastāvu  
MONOMĒRA MATRICA: Diuretāna dimetakrilāts, Tetrametilēndimetakrilāts 
KOPĒJAIS FILLERU SATURS: 77% svara (57% tilpuma) aizņem neorganiskie filleri (0,005 - 40 µm) 
 
Indikācijas 
Kompozīto materiālu raksturojums zobārstniecības kabinetā un laboratorijā.  
 
Piesardzības pasākumi 
Satur tetrametilēndimetakrilātu 
Brīdinājums: Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Lietot aizsargcimdus/aizsargājošu apģērbu / acu aizsargierīces / sejas aizsargierīces. 
Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: vērsties pēc palīdzības pie ārsta.   
Kontrindikācijas 
Ja pacientam ir zināms pastiprināts jūtīgums pret kādu šī produkta komponentu, ieteicams neizmantot to vai izmantot tikai rūpīgā ārsta 
uzraudzībā. Šādos gadījumos mēs nodrošināsim mūsu medicīniskās ierīces sastāvu pēc pieprasījuma. Zobārstam ir jāizvērtē zināmā 
produkta mijiedarbība un savstarpējās reakcijas ar materiāliem, kas jau ir pielietoti pacienta mutes dobumā, pirms izmantot produktu.  
Blakusparādības 
Pareizi lietojot šo medicīnas ierīci, nevēlamas blakusparādības ir ārkārtīgi retas. Tomēr nav iespējams pilnībā izslēgt imūnsistēmas 
reakcijas (alerģijas) vai lokālu diskomfortu. Ja konstatējat nevēlamas blakusparādības – lai arī ir apšaubāms, ka blakusparādības ir 
izraisījis mūsu produkts – lūdzam sazināties ar mums.  
Lai novērstu iespējamas pulpas reakcijas zobu caurumos, kur ir atsegts dentīns, pulpa ir pienācīgi jāpasargā (piemēram, jāuzklāj 
kalcija hidroksīda preparāts).   
Materiāli, no kuriem jāizvairās 
Materiāli, kas satur fenolus (piemēram, eugenolu), var kavēt kompozīta sacietēšanu. Izvairieties no šo materiālu izmantošanas 
oderējumam.  
 
DEVAS UN LIETOŠANAS NORĀDES 
 
KRĀSAS LIETOŠANA 
Izņemiet Enamel Plus FLOW STAIN no šļircēm, izmantojot aplikācijas adatas, un uzklājiet to, izmantojot Ena C otu. M otu ir ieteicams 
izmantot kompozīta uzklāšanai un izlīdzināšanai, savukārt F ota ir paredzēta iedobuma izgrebšanai.   
Izmantojot gaismā cietējošas krāsas, ir jāievēro piesardzība krāsas intensitātes un materiāla plūstamības dēļ. var izmantot krāsas, kas 
sajauktas ar kompozītiem materiāliem  plecam un dentīnam. Jūs varat individuāli pielāgot kompozīta sajaukumu, pielietojot vai ieviešot 
krāsas. Apejoties ar materiālu, jāuzmanās, lai nerastos burbuļi.  
Kārtas biezums: Uzklājiet Enamel Plus FLOW STAIN ļoti plānā kārtā (ne vairāk kā 0,3 mm biezā tumšākiem toņiem).  
 
Lūdzam ņemt vērā: 
• Veicot laikietilpīgas restaurācijas, lai nepieļautu kompozīta materiāla priekšlaicīgu sacietēšanu, zobārstniecības lampa ir jāpavērš 
prom no darba vietas vai arī kompozītais materiāls ir jāpārklāj ar gaismas necaurlaidīgu plēvi.  
• Higiēnisku apsvērumu dēļ liektie aplikācijas uzgaļi, kas ir iekļauti materiāla komplektācijā, ir izmantojami tikai vienreiz!  
• Materiāla polimerizācijai izmantojiet gaismas polimerizācijas sistēmu ar emisijas spektru no 350 – 500 nm. Nepieciešamās fiziskās 
īpašības var sasniegt tikai, ja polimerizācijas gaisma darbojas pareizi. Tādēļ ir regulāri jāpārbauda, vai gaismas intensitāte atbilst 
ražotāja instrukcijām.  
Cietināšanas informācija 
Zobārstniecības kabineta cietināšanas iekārtas:  
Mēs iesakām izmantot parastas LED gaismas cietināšanas iekārtas, kuru gaismas intensitāte ir aptuveni 1200 mW/cm². Intensitāti 
nedrīkst samazināt zem 650 mW/cm² (= minimālā intensitāte). 
Zobārstniecības kabineta cietināšanas ilgums: 
- Zilā fāze (Ivoclar)    min. 40 sek. uz kārtu 
- CLED2 (Micerium)    min. 40 sek. uz kārtu 
Laboratorijas cietināšanas iekārtas:  
Nepieciešamās fiziskās īpašības var sasniegt tikai, izmantojot daudzsienu atstarojošu iekārtu.  
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Laboratorijas cietināšanas ilgums:  
- LABORLUX3 (MICERIUM)   aptuveni 90 sek.*  
- Hilite (Kulzer)      aptuveni 180-270 sek.* 
- Spektramat (Ivoclar)    aptuveni 1 min* 
- LampadaplusT ar lampu 71- 86 W (Micerium) aptuveni 10 min 
*gaišām krāsām. Tumšām krāsām ir nepieciešamas līdz 3-5 min. 
 
Dezinficēšana / Aizsardzība no savstarpēja piesārņojuma  
Ievietojiet šļirci ar pievienotu aplikācijas uzgali piemērotas formas barjeras apvalkā; caurduriet apvalku ar uzgali, atsedzot kanālu 
lietošanai. Barjeru apvalka izmantošana atvieglo šļirces tīrīšanu un dezinfekciju starp pacientiem. 
Pēc lietošanas turiet uzgali caur apvalku; atskrūvējiet un noņemiet uzgali kopā ar apvalku. Izmetiet izmantoto uzgali un apvalku 
atbilstošā atkritumu urnā. Uzlieciet šļircei vāciņu, atkal to pieskrūvējot. 
Dezinfekcija - pēc aplikācijas uzgaļa un apvalka noņemšanas dezinficējiet šļirci, izmantojot vidēja līmeņa dezinfekcijas procesu 
(kontakts ar šķidrumu) saskaņā ar Slimību kontroles centra rekomendācijām un Amerikas Zobārstu asociācijas apstiprinātajām 
procedūrām. Infekciju kontroles vadlīnijas zobu veselības aprūpes iestādēs - 2003. gads (22. sējums; Nr. RR-17), Slimību kontroles un 
profilakses centrs (ASV). 
 
LIETOŠANA UN GLABĀŠANA 
Glabāt temperatūrā no 3°C (38°F) līdz 25°C (77°F). 
Nelietojiet produktu pēc derīguma termiņa beigām (skatīt etiķeti uz šļirces). 
Higiēnas apsvērumu dēļ aplikācijas adatas drīkst izmantot tikai vienu reizi. 
Izmantojiet materiālu istabas temperatūrā. Pēc materiāla izņemšanas iespiediet vārpstu atpakaļ, lai izvairītos no materiāla aizplūšanas. 
Pēc lietošanas aizveriet trauku ar vāciņu un turiet to aizvērtu. Izvairieties no tiešas saules gaismas iedarbības. 
Medicīnas ierīce, kas paredzēta lietošanai tikai zobārstiem un zobārstniecības tehniķiem: sargāt no bērniem. 
Šis produkts tika izstrādāts konkrēti aprakstītajiem lietojuma veidiem. Tas jāizmanto, kā aprakstīts instrukcijās. Izgatavotājs nav 
atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, nepareizi lietojot vai apstrādājot materiālu. 
 
 
Problēmu risināšana 
 

Problēma  Cēlonis  Risinājums 
Flow Stain nekrāso Polimerizācijas 

vienības gaismas 
intensitāte nav 
pietiekama 

Pārbaudiet gaismas 
intensitāti; ja nepieciešams, 
nomainiet gaismas avotu 

Polimerizācijas 
vienības izstarotais 
spektrālais 
diapazons nav 
pietiekams 

Konsultējieties ar 
polimerizācijas vienības 
ražotāju; ieteicamais 
spektrālais diapazons: 350 - 
500 nm 

Flow Stain ir pārāk 
ciets/stingrs šļirces 
iekšpusē  

Materiālu ilgāku 
laiku uzglabāja 
temperatūrā, kas 
zemāka par 3 ° C 

Pirms lietošanas ļaujiet 
kompozītam sasniegt istabas 
temperatūru 

Šļirce nebija cieši 
noslēgta, kā 
rezultātā daļa 
materiāla sacietēja 

Pēc katras lietošanas kārtīgi 
aizveriet šļirci un vāciņu 

Stain Flow nepietiekami 
krāso 

Kārtas biezums 
vienā 
polimerizācijas ciklā 
ir pārāk liels 

Maksimālais kārtas biezums 
drīkst būt 0,3 mm 
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