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ENAMEL plus ® Flow Stain
  

(CZ)  ČESKY  
 
Enamel Plus Flow Stain je světlem tuhnoucí kompozit pro rekonstrukce chrupu. 
 
Enamel plus Fluorescentní Flow Stain je systém světlem polymerujících stainů z kompozitu určených pro charakterizace 
rekonstrukcí z kompozitu. 
 
Úvodní set COSSTAINKIT obsahuje: 
- 6 světlem tuhnoucích dobarvovacích stainů: bílý (White), žlutý (Yellow), oranžový (Orange), modrý (Blue), hnědý (Brown), tmavě 
hnědý (Brown 2) 
- 6 kartáčků: C, F, M (2 od každého druhu) 
Složení 
- MONOMER MATRIX: Diuretan dimethakrylát, Bis-GMA, Tetramethylene dimethakrylát. 
- CELKOVÝ OBSAH PLNIV: 46% hmotnostních (34% objemových) anorganických plniv (0,005 - 3,0 µm) 
Dostupné také odděleně: červená (Red), fialová (Violet), transparentní (Transparent) a černá (Black) barva stainů s jiným složením 
Monomer matrix: Diurethan dimethakrylát, Tetramethylen dimethakrylát 
CELKOVÝ OBSAH PLNIV: 77% hmotnostních (57% objemových) anorganických plniv (0,005 - 40 µm) 
 
Indikace 
Vytvoření charakterizací kompozitních materiálů používaných v zubní ordinaci a v laboratoři. 
 
Preventivní opatření 
Obsahuje tetramethylen dimethakrylát 
Pozor: může zapříčinit alergické kožní reakce. Při práci používat ochranné rukavice/ochranné oblečení/chránit oči/chránit obličej. Při 
podráždění pokožky či při vyrážce vyhledat lékařskou pomoc. 
Kontraindikace 
Při známé přecitlivělosti na komponenty výrobku, doporučujeme výrobek nepoužívat, nebo používat pod přísným lékařským dohledem. 
V takovém případě na vyžádání zašleme obsah zdravotního prostředku. Zubní lékař musí mít před použitím výrobku povědomí o 
reakcích či křížových reakcích výrobku s ostatními materiály, které má již pacient v ústech. 
Vedlejší účinky 
Při správném používání tohoto zdravotnického prostředku jsou nežádoucí vedlejší účinky extrémně vzácné. Nelze však zcela vyloučit 
reakce imunitního systému (alergie)  nebo lokální diskomfort. Pokud se dozvíte o nežádoucích vedlejších účincích – i když je 
pochybné, že tyto účinky způsobil náš výrobek – laskavě nás kontaktujte.  
Aby se zabránilo možným reakcím pulpy v kavitě, kde je obnažen dentin, musí být pulpa odpovídajícím způsobem chráněna (použijte 
napřiklad přípravek hydroxidu vápenatého).  
Materiály, kterým je třeba se vyvarovat 
Materiály obsahující fenoly (např. Eugenol) může inhibovat polymeraci kompozita. Nepoužívejte tyto materiály jako podložky.  
 
DÁVKOVÁNÍ A NÁVOD NA POUŽITÍ 
 
APLIKACE STAINŮ 
Vyjmout pomocí aplikační kanyly Enamel Plus FLOW STAIN ze stříkačky a nanést pomocí štětečku Ena C. Štěteček typu M je 
doporučen pro aplikaci kompozitu a vyhlazení, zatímco F byl vyvinut pro tvarování fisur. 
Buďte opatrní při aplikaci světlem tuhnoucích stainů, protože barvy jsou velmi intenzivní a materiál velmi zatékavý. Stainy je možné 
použít na kompozitní základ, pahýly a dentin. Smícháním s kompozitem a nanášením barev získáte individualizace. Při manipulaci 
pozor, aby se netvořily bubliny.  
Tloušťka vrstvy: aplikujte velmi tenkou vrstvu Enamel Plus FLOW STAIN (ne vice než 0,3 mm u tmavých odstínů).  
 
Upozornění 
• Při práci na časově delších restauracích je nutné zabránit předčasné polymeraci kompozita odkloněním operačního světla od 
pracovního místa. Případně je nutné kompozit překrýt světelně nepropustnou fólií.  
• Z hygienických důvodů je nutno zahnuté aplikační kanyly, které jsou dodávané s výrobkem, použít pouze jednou! 
• Při polymeraci používat světelně polymerující zařízení s emisí světla 350 – 500 nm. Požadované fyzikální vlastnosti lze docílit pouze  
s dobře fungujícím zařízením. Z tohoto důvodu je nutná pravidelná kontrola intenzity světla podle návodu na použití výrobce. 
 
Informace o polymeraci 
Zařízení pro polymeraci v ordinaci:  
Doporučujeme LED polymerační lampu s intenzitou světla cca. 1200 mW/cm². Intenzita nesmí být nižší než 650 mW/cm² (= minimální 
intenzita). 
Časy polymerace v ordinaci: 
- Blue Phase (Ivoclar)    minimálně 40 sek. každou vrstvu 
- CLED2 (Micerium)    minimálně 40 sek. každou vrstvu 
Zařízení pro polymeraci v laboratoři:  
Požadované fyzikální vlastnosti lze docílit pouze s multi-stěnným reflekčním zařízením.  
Časy polymerace v laboratoři:  
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- LABORLUX3 (MICERIUM)   přibližně  90 sek.*  
- Hilite (Kulzer)      přibližně 180-270 sek.* 
- Spektramat (Ivoclar)    přibližně 1 min* 
- LampadaplusT with light 71- 86 W (Micerium) přibližně 10 min 
*světlé barvy. Tmavé barvy je požadováno do 3-5 min 

 
Dezinfekce / Ochrana před křížovou kontaminací 
Umístěte stříkačku s připojenou aplikační kanylou do vhodně tvarovaného ochranného obalu, propíchněte konec obalu a odhalte 
kanylu pro použití. Použití ochranného pláště usnadňuje čištění  a dezinfekci stříkačky mezi jednotlivými pacienty. 
Po použití přidržte kanylu v obalu, odšroubujte a odstraňte kanylu spolu s obalem. Použitou kanylu s obalem zlikvidujte příslušným 
způsobem. Na stříčku nasaďte opět víčko a zašroubujte.  
Dezinfekce – po odstranění aplikační kanyly a obalu dezinfikujte stříkačku pomocí středního stupně dezinfekce (kontakt s kapalinou), 
jak doporučuje Centrum pro kontrolu nemocí a jak je schváleno Americkou Dentální Asociací. Pokyny pro kontrolu infekce ve 
stomatologické péči “Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings - 2003 (Vol.52; No. RR-17), Centre for Disease 
Control and Prevention (USA)”. 
  
POUŽITÍ A SKLADOVÁNÍ 
Uchovávejte mezi 3°C (38°F) a 25°C (77°F). 
Nepoužívat výrobek po době použitelnosti (viz štítek na stříkačce). 
Z hygienických důvodů je možné aplikační kanylu použít pouze jednou. 
Používat výrobek při pokojové teplotě. Pro zabránění samovolnému úniku materiálu ze stříkačky po jejím použití je třeba zpětným 
tahem zatáhnout píst stříkačky a nasát vzduch. 
Po použití zašroubovat víčko a ponechat stříkačku uzavřenou. Zamezit přímému světelnému záření. 
Zdravotnický prostředek, pouze pro použití ve stomatologii zubním lékařem a zubním technikem: držet mimo dosah dětí.  
Tento product je určen pouze pro popsané použití. Musí být používán pouze v souladu s popsaným návodem. Výrobce nepřebírá 
zodpovědnost za nesprávné použití a manipulaci s materiálem. 
 
 
Řešení problémů 
 

Problém Příčina Řešení 

Flow Stain 
nepolymeruje 

Nedostatečná 
intenzita světla 
polymerační 
jednotky. 

Zkontrolovat intenzitu světla, 
je-li nutné nahradit zdroj 
světla. 

Nedostatečný 
emitovaný 
spektrální rozsah 
polymerační 
jednotky. 

Poraďte se s výrobcem 
polymerační jednotky; 
doporučený rozsah spektra: 
350 – 500 nm 

Flow Stain se zdá být 
příšliš tvrdý/zatuhlý ve 
stříkačce 

Material byl 
skladován po delší 
dobu při teplotě 
nižší než 3°C. 

Před použitím nechte 
kompozit při pokojové 
teplotě, aby dosáhl žádané 
konzistence. 

Stříkačka nebyla 
těsně uzavřena a to 
zapříčinilo, že 
material částečně 
zpolymeroval. 

Zavřete správně stříkačku 
víčkem po každém použití. 

Stain Flow 
nepolymeruje 
dostatečně. 

Jednotlivé 
polymerované 
vrstvy jsou příliš 
silné. 

Max. doporučená síla vrstvy 
je do 0,3 mm 
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