
Kompozitní materiál typu flow

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SLOŽENÍ: methakrylové pryskyřice (bis-GMA, UDMA, TGDMA), anorganické nanočástice, pigmenty, 
fotoiniciátor, inhibitor.

URČENÍ
Světlem vytvrzovaný kompozit typ flow RAINBOW FLOW je určený k:
- výplním mléčných a stálých zubů 
- pečetění fisur
- označování vyústění kořenových kanálků 

ZPŮSOB POUŽITÍ
Výplně zubů, pečetění fisur:
Opracovaný defekt/fisuru leptejte (např. leptadlem BLUE ETCH), vypláchněte a vysušte. Použijte bondovací 
systém. Vyplňte defekt vrstvou kompozitu s tloušťkou 2 mm, následně vytvrzujte polymerační lampou po dobu 
10–15 sekund. 
V případě potřeby naneste další vrstvu materiálu a znovu vytvrďte.
Označování vyústění kanálků:
Po trvalém vyplnění kořenového kanálku. Na vyústění kanálku naneste vrstvu kompozitu v tloušťce cca 2 mm a 
vytvrzujte polymerační lampou po dobu 10–15 sekund.  Zářivá barva materiálu pomáhá pečlivě najít vyústění 
uzavřených kořenových kanálků při následující návštěvě lékaře.

Okamžitě po použití přípravku stáhněte píst stříkačky a uzavřete obal originálním šroubovacím uzávěrem, aby 
nedocházelo k polymeraci přípravku. 
Přípravek je určený k opakovanému použití, aplikátor však slouží jen k jednorázovému použití. Při opakovaném 
použití aplikátoru hrozí riziko sekundární kontaminace. 

KONTRAINDIKACE
Nepoužívejte přípravek u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 
Nevytvrzený přípravek dráždí oči a kůži. V případě kontaktu okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a 
vyhledejte lékařskou pomoc. 
V případě požití nevyvolávejte zvracení, vypijte velké množství vody. Vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při práci s přípravkem používejte kofferdam, rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.

SKLADOVÁNÍ
Skladujte v originálním obalu při teplotě do 25 °C. 
Chraňte proti působení slunečního záření. Po použití těsně uzavřete.
Skladujte mimo dosah dětí.
Doba použitelnosti je uvedena na obalu.
Pokud je obsah přípravku po každém použití těsně uzavřen, nedochází ke změně doby jeho použitelnosti.

NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU
Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

DOSTUPNÉ OBALY
Stříkačka s obsahem 1 g přípravku, sada jednorázových aplikátorů.
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