
ENAMEL plus HRi® 

Flow HF 

 

 

(PL) POLSKI   
 

 
 

 

0123 
 
 

  2020-HRiFlow_v2.0_02

 
 
 
 
 

 

 
                

 
 

              MICERIUM S.p.A. 
Via G. Marconi 83 - 16036 Avegno (GE) Italy   

Tel. (+39)0185-7887880 fax: (+39)0185-7887970 
www.micerium.com   e-mail: hfo@micerium.it 

Flow HF dentynowy to fluorescencyjny, światłoutwardzalny, mikrohybrydowy, kontrastujący na zdjęciach rtg materiał kompozytowy (DIN EN ISO 4049) 
do zastosowania, jako pierwsza warstwa wypełnienia oraz do cementowania adhezyjnych uzupełnień protetycznych,
dostępna w kolorach: 
UD0 – UD0,5 – UD1 (A1*) – UD2 (A2*) – UD3 (A3*) – UD3,5 (A3,5*) – UD4 (A4*) – UD5 (IR5) – UD6 (IR6)

Skład: Matryca monomerowa: Urethandimethacrylate; Butandioldimethacrylate. Całkowita zawartość wypełniacza: 77 % wagowo; wypełniacz szklany: 
główny rozmiar cząsteczki 4,3 μm oraz 0.7 μm; wysokorozdrobniony dwutlenek krzemu, główny rozmiar cząsteczki 0,04 μm

Wskazania: Enamel plus HRi Flow HF stosowany jest do jako pierwsza warstwa wypełnienia na dno ubytku, gdzie niska gęstość materiału oraz wysoka 
elastyczność są wymagane. Do cementowania adhezyjnych uzupełnień protetycznych ceramicznych i kompozytowych typu licówki, wkłady, nakłady, 
korony i mosty.

Przeciwwskazania: Nieutwardzona żywica może powodować alergie skórne. Wskazane jest stosowanie rękawic ochronnych. W przypadku wiadomego 
uczulenia na którykolwiek z komponentów- nie stosować.

Efekty uboczne: W głębokich ubytkach zalecane jest stosowanie materiałów podkładowych, aby zapobiec ewentualnym reakcją ze strony miazgi. 

Materiał, których nie należy stosować: Materiały zawierające fenole (jak eugenol) mogą upośledzać polimeryzację kompozytu. Nie należy stosować 
takich materiałów, jako podkładowych. 

INSTRUKCJA STOSOWANIA I APLIKACJI:
Przygotowanie: Oczyścić pastą profilaktyczną niezawierającą fluoru. Dobrać kolor przy użyciu kolornika Vita® lub kolornika Enamel plus HRI, zapisać 
wytyczne w mapie chromatycznej.  

Opracowanie: W zębach przednich stosować oszczędzającą preparację w formie stopnia, zukośnienia, która zapewnia dobry zasięg wytrawiania 
szkliwa (dla zębów bocznych nie stosować zukośnienia). Sugerowane jest stosowanie izolacji przy użyciu koferdamu. W przypadku ubytków na 
powierzchniach stycznych należy stosować transparentne paski lub kształtki do odbudowy. 

Wytrawianie: Zgodnie z przyjętą techniką. Sugerowany czas wytrawiania  35 sekund dla szkliwa, 15 sekund dla zębiny w zębach żywych 35%-38% 
kwas ortofosforowy, 2 min.w przypadku zębów po leczeniu endodontycznym. Dokładnie wypłukać i osuszyć wytrawianą powierzchnię powietrzem 
wolnym od zanieczyszczeń olejowych. Wytrawiony Enamel będzie miał jasny, kredowy odcień. Wytrawione powierzchnie nie mogą być zanieczyszczone 
przed aplikacją materiału łączącego  (zalecamy Ena Bond lub Rock Bond, niemniej materiał Enamel Plus HRi może być stosowany z dowolnym 
materiałem łączącym). W przypadku zanieczyszczenia wytrawionych powierzchni śliną, należy je ponownie oczyścić, wytrawić i wypłukać 
(unikać przesuszenia zębiny).

Bonding: Nanieść cienką warstwę materiału łączącego na wytrawione powierzchnie szkliwne i zębinowe, dokładnie aplikując na krawędziach ubytku, 
rozdmuchać nadmiary przed polimeryzacją: utwardzać przez 40 sekund lampą np.  Translux CL or Nou-Lite halogenową (stosując Ena Bond należy 
kolejno nanieść drugą warstwę materiału łączącego, rozdmuchać i ponownie naświetlić). Unikać zanieczyszczenia przygotowanych powierzchni w 
celu zachowania pełniej warstwy inhibicyjnej powstałej po polimeryzacji, która zapewnia mocne połączenie chemiczne do kompozytu. 

Aplikacja materiału dentynowego Flow HF: Założyć na strzykawkę aplikator zakończony igłą i zaaplikować go do ubytku, a następnie rozłożyć cienką 
warstwą przy użyciu dowolnego narzędzia (np. pędzelka Enamel plus M ) przed dalszym zastosowaniem kompozytu o konwencjonalnej konsystencji. 
W przypadku stosowania, jako liner przy wykonywaniu wkładów, materiał należy nanieść przed pobraniem wycisku. Utwardzać warstwy o grubości 
1-1,5 mm (nie więcej niż 2 mm)  przez 40 sekund ze wszystkich stron odbudowy; utrzymuj końcówkę lamy polimeryzacyjnej najbliżej odbudowy, 
jak to możliwe. 

Cementowanie: Usunąć uzupełnienia tymczasowe i oczyścić ubytek. Ostrożnie przymierzyć pracę i przeprowadzić ewentualne poprawki. 
Przeprowadzić końcową polimeryzację (w przypadku prac z kompozytu) np. w  LAMPADAPLUST przez 9 minut. Założyć koferdam. Oczyścić obszar 
preparacji alkoholem i wypiaskować. Wytrawić ubytek i nanieść dwie warstwy materiału łączącego Enabond, nie naświetlać. Wypiaskować wewnętrzną 
stronę pracy i oczyścić ją alkoholem: nanieść system łączący i nie naświetlać. Zaaplikować niewielką ilość materiału Enamel plus HRi Flow HF  na 
wewnętrzną stronę osadzanego uzupełnienia, które ma być zacementowane. Usunąć nadmiary kompozytu i utwardzać przez minimum 80 sekund
 z każdej strony zęba. Sprawdzić okluzję, opracować i wypolerować przy użyciu systemu Enamel plus Shiny z zastosowaniem wierteł i pasków 
diamentowych. 

Ważne: W przypadku wkładów o grubości powyżej 2 mm należy stosować cement kompozytowy podwójnie utwardzalny ENA CEM HF(patrz instrukcja)

UŻYTKOWANIE I PRZECHOWYWANIE 
Nie przechowywać w temperaturze poniżej 3°C/38°F i powyżej 25°C/77°F. 
Nie używać produktu po upływie terminu przydatności do użytku ( patrz ulotka na strzykawce)  
Aplikatory z igłą są jednorazowego użytku ze względów higienicznych. 
Stosuj materiał o temperaturze pokojowej. Wyrób medyczny do stosowania wyłącznie w stomatologii. Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Po użyciu zamknąć szczelnie strzykawkę. 
Unikać bezpośredniej ekspozycji na promienie słoneczne. 
Jeżeli materiał nie jest całkowicie utwardzony może się przebarwić, a jego własności mechaniczne mogą ulec pogorszeniu, może również 
wystąpić zapalenie miazgi.  
UWAGA: Postępowanie ze strzykawką Flow. 
Zakładaj zawsze aplikatory na strzykawkę po odkręceniu zatyczki. 
Ze względu na płynną konsystencję materiał po naciśnięciu tłoczka strzykawki rozpocznie wypływać. Aby zatrzymać dalszy wypływ materiału 
należy delikatnie cofnąć tłoczek o ok 1 mm. 
Uwaga: nie należy cofać tłoczka zbyt mocno aby nie zaciągnąć powietrza do strzykawki. 
Wystarczy delikatne cofnięcie tłoczka, który delikatnie powróci do pozycji wyjściowej, zabezpieczając wprowadzenie powietrza do kompozytu. 
Aby uniknąć wyciekania materiału z aplikatora, w trakcie pracy u jednego pacjenta, należy przetrzymywać strzykawkę w pozycji „do góry nogami” 
Naciśnięcie tłoczka w tej pozycji pozwoli również ewakuować ewentualne powietrze, które mogło wejść do strzykawki. 
Po zakończeniu pracy należy zdjąć jednorazowy aplikator i zakręcić strzykawkę. 
* Colours of Vita® shade guide. Vita® is a registered trademark of Vita Zahnfabrik H. Rauter mbH & Co. KG, Bad Säckingen - D 


