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ENAMEL plus ® Flow Stain
  

(PL) POLSKI 
 
Enamel plus Flow Stain światłoutwardzalne podbarwiacze kompozytowe do odbudów stomatologicznych.  
 
Enamel plus Fluorescent Flow Stain to system światłoutwardzalnych dobarwiaczy kompozytowych do charakteryzacji wypełnień 
kompozytowych 
    
Zestaw wprowadzający COSSTAINKIT zawiera: 
- 6 światłoutwardzalnych podbarwiaczy: biały, żółty, pomarańczowy, niebieski, brązowy, ciemnobrązowy (brown 2) 
- 6 pędzelków : C, F, M (2 szt. z każdego typu) 
Skład: 
- MATRYCA ŻYWICZNA: Diurethane dimethacrylate, Bis-GMA, Dimetakrylan tetrametylenu. 
- CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ WYPEŁNIACZA: 46% wagowo (34% objętościowo) nieorganiczne wypełniacze (0,005 - 3,0 µm) 
Dodatkowe kolory dostępne poza zestawem: Transparentny oraz Czarny o innym składzie.  
MATRYCA ŻYWICZNA: Dimetakrylan diuretanu, Dimetakrylan tetrametylenu 
CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ WYPEŁNIACZA: 77 % wagowo (57% obj.) Nieorganiczne wypełniacze (0,005 - 40 µm) 
 
Wskazania 
Charakteryzacjia prac kompozytowych w gabinetach i laboratoriach dentystycznych.   
 
Środki ostrożności  
Zawiera dimetakrylan tetrametylenu  
Ostrzeżenie: Może powodować reakcję alergiczną skóry. Nosić rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. 
Jeśli wystąpi podrażnienie skóry lub wysypka: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.  
Przeciwwskazania 
Jeśli pacjent ma nadwrażliwość na składnik tego produktu, zalecamy, aby go nie używać lub robić to tylko pod ścisłym nadzorem 
lekarza. W takich przypadkach na życzenie dostarczymy skład naszego wyrobu medycznego. Stomatolog powinien wziąć pod uwagę 
znane interakcje i reakcje krzyżowe produktu z innymi materiałami znajdującymi się już w ustach pacjenta przed zastosowaniem 
produktu.  
Efekty uboczne  
Przy prawidłowym stosowaniu tego wyrobu medycznego niepożądane skutki uboczne są niezwykle rzadkie. Nie można jednak 
całkowicie wykluczyć reakcji układu odpornościowego (alergii) lub miejscowego dyskomfortu. Jeśli dowiesz się o niepożądanych 
skutkach ubocznych - nawet jeśli jest wątpliwe, aby efekt uboczny był spowodowany przez nasz produkt - uprzejmie prosimy o kontakt. 
Aby zapobiec ewentualnym reakcjom miazgi w ubytkach z odsłoniętą zębiną, miazgę należy odpowiednio zabezpieczyć (np. 
Zastosować preparat na bazie wodorotlenku wapnia). 
Materiały, których należy unikać  
Materiały zawierające fenole (jak eugenol) mogą upośledzać polimeryzację materiałów. Nie należy stosować tych materiałów, jako 
podkładowych.  
 
APLIKACJA I INSTRUKCJA STOSOWANIA  
 
APPLIKACJA PODBARWIACZY 
Pobierz podbarwiacz Enamel Plus FLOW STAIN ze strzykawki za pomocą aplikatora w kształcie igły i nanieś na pracę przy użyciu 
pędzelka Ena C. Pędzelek typu M jest zalecany do aplikacji I rozprowadzania kompozytu, natomiast pędzelek F zalecany jest do 
modelowania bruzd. Podczas polimeryzacji podbarwiaczy należy zachować ostrożność, uwzględniając intensywnośc koloru oraz 
stopień płynności materiału. Możliwe jest stosowanie podbarwiaczy zmieszanych z materiałami zębinowymi w rejonach 
przyszyjkowych i w obrębie odbudowywanej zębiny. Efekt indywidualizacji odcienia materiału kompozytowego można uzyskać poprzez 
połaczenie-zmieszanie kompozytu lub aplikację podbarwiaczy na materiał kompozytowy. Łącząc materiały należy zwracać uwagę, aby 
podczas tego procesu nie wprowadzić do kompozytu pęcherzyków powietrza.  
Grubość warstwy: Nanieść bardzo cienką warstwę Enamel Plus FLOW STAIN (nie grubszą niż 0,3 mm w przypadku ciemnych 
odcieni). 
 
Ważne informacje: 
• W przypadku wykonywania czasochłonnych wypełnień, aby zapobiec przedwczesnemu utwardzeniu kompozytu, należy tymczasowo 
odsunąć lampę dentystyczną od miejsca pracy lub pokryć kompozyt folią nieprzepuszczalną dla światła.  
• Ze względów higienicznych zakrzywione końcówki aplikacyjne dostarczone z materiałem mogą być użyte tylko raz!  
• Do polimeryzacji materiału należy użyć lampy polimeryzacyjne o spektrum fali światła 350 - 500 nm. Zadane właściwości fizyczne 
materiału osiągane są tylko wtedy, w przypadku prawidłowo działajacego źródłą polimeryzacji. Dlatego konieczne jest regularna 
kontrola natężenia światła lampy zgodnie z instrukcjami producenta. 
 
Informacje dotyczące zastosowania  
Lampy polimeryzacyjne gabientowe:  
Zalecamy zwykłe lampy diodowe LED o intensywności światła około 1200 mW / cm². Intensywności nie wolno zmniejszać poniżej 650 
mW / cm² (= natężenie minimalne). 
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Gabinet Stomatologiczny: 
- Blue Phase (Ivoclar)    min. 40 sekund na warstwę 
- CLED2 (MICERIUM)    min. 40 sekund na wasrtwę 
Lampy laboratoryjne:  
Wymagane właściwości fizyczne można osiągnąć tylko przy zastosowaniu pudełek polimeryzacyjnych. 
Laboratorium:   
- LABORLUX3 (MICERIUM)   ok.  90 sek.*   
- Hilite (Kulzer)      ok.  180-270 sek.*   
- Spektramat (Ivoclar)    ok. 1 min.* 
- LampadaplusT światło o mocy71- 86W (Micerium) ok. 10 min. 
*dla jasnych kolorów. Ciemne kolory wymagany czas ok 3-5 min. 

 
Dezynfekcja / Ochrona przed zakażeniami krzyżowymi  
Umieścić strzykawkę z zamocowaną końcówką aplikacyjną w odpowiednio ukształtowanej osłonie ochronnej; przekłuć koniec koszulki, 
odsłaniając kaniulę do użycia. Zastosowanie osłony barierowej ułatwia czyszczenie i dezynfekcję strzykawki pomiędzy pacjentami. Po 
użyciu przytrzymaj końcówkę przez osłonkę; odkręć i zdejmij końcówkę wraz z osłoną. Zużytą końcówkę i osłonę wyrzucić przez 
zutylizaować w odpowiedni sposób, zgodny z przepisami. Nałożyć zatyczkę na strzykawkę, ponownie ją zakręcając. Dezynfekcja - Po 
zdjęciu końcówki aplikacyjnej i osłonki, zdezynfekuj strzykawkę za pomocą procesu dezynfekcji poziomu pośredniego (przy użyciu 
płynu) zgodnie z zaleceniami Center for Disease Control i zatwierdzonymi przez Amerykańskie Stowarzyszenie Stomatologiczne. 
Wytyczne dotyczące kontroli zakażeń w placówkach opieki stomatologicznej - 2003 (tom 52; nr RR-17), Centrum Kontroli i 
Zapobiegania Chorobom (USA). 
 
UŻYTKOWANIE I PRZECHOWYWANIE 
Przechowywać w temperaturze pomiędzy od 3°C (38°F) do 25°C (77°F). Nie stosować po upływie terminu przydatności (patrz 
oznakowanie na strzykawce). Ze względów higieniecznych aplikatory do płynnych kompozytów powinny być stosowane jednorazowo.  
Materiał należy stosować w temperaturze pokojowej. Cofnąć  tłoczek po pobraniu porcji materiału, aby zapobiec wypływowi ze 
strzykawki. Po użyciu zamknąć pojemnik przeznaczona do tego celu nakrętką, przechowywać zamknięty. Unikać bezpośredniej 
ekspozycji na światło słoneczne.  Wyrób medyczny do zastosowania wyłącznie przez stomatologów i techników dentystycznych, 
chronić przed dostępem dzieci. Ten produkt został opracowany specjalnie dla opisanego zakresu zastosowań. Należy go używać 
zgodnie z opisem w instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub 
zastosowaniem materiału. 
 
Rozwiązywanie problemów 
 

Problem Przyczyna Rozwiązanie 

Farbka nie polimeryzuje Natężenie światła 
jednostki 
polimeryzacyjnej jest 
niewystarczające 

Sprawdź natężenie światła; w 
razie potrzeby wymień źródło 
światła 

Niewystarczający 
zakres widma 
emitowanego przez 
jednostkę 
polimeryzacyjną 

Skonsultuj się z producentem 
jednostki polimeryzacyjnej; 
zalecany zakres widmowy: 
350 - 500 nm 

Flow Stain wydaje się 
być zbyt twardy / twardy 
wewnątrz strzykawki 

Materiał był 
przechowywany w 
temperaturze poniżej 
3°C przez dłuższy 
okres czasu 

Przed użyciem pozwól 
kompozytowi osiągnąć 
temperaturę pokojową 

Strzykawka nie była 
szczelnie zamknięta, co 
spowodowało 
utwardzenie części 
materiału 

Po każdym użyciu prawidłowo 
zamknij strzykawkę nakrętką 

Stain Flow nie utwardza 
się wystarczająco 

Zbyt gruba warstwa na 
cykl polimeryzacji 

Zachowaj maks. grubość 
warstwy 0,3 mm 
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