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(CS) ENA Soft FLOW 
 
ENA Soft FLOW je světlem tuhnoucí material pro dočasné výplně. ENA Soft FLOW je elastický material pro dočasné 
výplně. Snadno se odstraňuje, vcelku, bez poničení preparace. ENA Soft FLOW je vhodný i pro dlouhodobější dočasné 
výplně, neboť zachovává tvar zubu po celou dobu aplikace. 
VÝHODY 
- jednoduché nanášení, je nelepkavý; 
- snadné odstranění - vcelku; 
- vhodný pro inleje & onleje; 
- pevné a dlouhodobé výplně. 
 
Složení 
- Diuretan dimetakrylát, směs isomerů; 2-Hydroxyetyl metakrylát. Camphorquinone. 
 
Indikace  
ENA Soft FLOW se používá pro: 
- dočasné výplně, zvláště pak na inleje a onleje 
Kontraindikace 
Nezpolymerovaná pryskyřice by mohla způsobit alergickou reakci pokožky. Nutno používat rukavice. V případě již 
prokázané alergie na některou ze složek tento přípravek nepoužívejte. 
Vedlejší účinky 
Vdechnutí: V případě vdechnutí okamžite konzultujte s lékařem. 
Kontakt s pokožkou: Umyjte mýdlem a opláchněte dostatečným množstvím vody. Vyhledejte dermatologa. 
Zasažení očí: Okamžitě vypláchněte oči dostatečným množstvím tekoucí vody a poté máčejte pod očními víčky čistou 
vodou po dobu vice než 15 minut. Vyhledejte oftalmologa. 
Čeho se vyvarovat 
Materiály, které obsahují fenoly (např. eugenol) zabraňují polymeraci kompozit.  Nepoužívejte tyto materiály jako 
podložky. 
 
Návod k použití 
1) Odšroubovat víčko a nasadit aplikační kanylu (o průměru minimálně 1,2 mm); 
2) Preparovat kavitu; 
3) Očistit a osušit kavitu; 
4) Nanést dostatečné množství ENA Soft FLOW, a to v závislosti na rozsahu restaurace; 
5) Zkontrolovat okluzi a odstranit přebytky; 
6) Polymerovat světlem – vrstvu 4 mm po dobu 10 sekund, vrstvu 8 mm po dobu 20 sekund. Použít led lampu (např. 
CLEDPLUS – Micerium), nebo halogenovou lampu o výkonu vyšším než 1000 mW/cm2 (je-li výkon lampy v rozmezí 550 
mW/cm2 až 1000 mW/cm2, je nutné čas polymerace zdvojnásobit). 
7) Dočasnou výplň lze snadno vyjmout nástrojem: odstraní se vcelku. 
 
Použití a skladování 
Skladujte při teplotě 2°C - 27°C. Nepoužívejte po expirační době (viz štítek na stříkačce).  
Braňte kontaminaci balení. Používejte při pokojové teplotě. 
Zdravotní prostředek, pouze pro dentální použití: ukládejte z dosahu dětí. Během používání zatáhněte píst zpět, 
zabráníte tím zatuhnutí hmoty v kanyle, a uzařete. Po použití uzavřete stříkačku víčkem.  
Chraňte před přímým světlem. 
 
Bezpečnostní listy jsou na webové stránce: www.micerium.com 
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