DiaFil Flow

CE0197

Popis
FiaFil Flow je světlem tuhnoucí, rentgenokontrastní tekutá regenerační pryskyřice

Indikace
Výplně Třídy III, Třídy V, Menší Třídy IV
Báze / Vložka ve výplních Třídy I, Třídy II
Oprava pryskyřice, porcelán, a akrylátové dočasné materiály
Tmel děř a trhlin
Obnovení minimálně invazivních dutinových přípravků
Náčrtky pro řez

Složení
BisGMA / TEGDMA
Baryové sklo / křemen
Obsah anorganického plniva (znamená velikost částic 0.01~2.5µm) je 60% váhově

Doporučená Procedura
1. Volba odstínu
Vyčistěte zub pomocí pemzy a vody pro odstranění povrchových skvrn nebo vnějšího plaku. Před
izolací zubu, zvolte příslušný odstín
2. Příprava dutiny
Odstraňte všechen amalgám nebo jiné bázové materiály, který zasahují s operacemi
3. Ochrana dřeni
V hlubokých dutinách, pokryjte dentin poblíž dřeni minimálním množstvím hydroxidu vápenáteho a
ponechte zbytek povrchu dutiny bez lepení. Skloionomerní nebo jiné bez eugonolvé materiály mohou
být použity, pokud chcete.
4. Léčba skloviny a dentinu
Následujte instrukce výrobce týkající se leptání, penetrace, nanášení lepidla a léčení.
5.Výdej
Po odstranění víčka, vložte hrot jednorázové jehly do stříkačky. Před aplikací pryskyřice ujistěte se že
hrot jehly není zapojen. Pokud je, odejměte hrot a vytryskněte malé množství pryskyřice přímo ze
spoje stříkačky. Odstraňte všechny viditelné zátky ze stříkačky. Vyměňte hrot jehly a znovu
vytryskněte pryskyřici. DiaFil Flow může bát vytlačen do dávkovací nádoby a aplikován štětcem nebo
jiným instrumentem.
6.Umístění
Umístěte pryskyřici v krocích v 2,0mm úrovni nebo méně. Pro prevenci vytékání, zatáhněte dozadu
na pístu stříkačky.
7. Vytvrzování

Vystavte každou oblast povrchu regenerace intenzivnímu viditelnému světlu. Držte špičku světla co
nejblíže místu regenerace jak jen možno po dobu expozice. Vytvrzujte světlem 20 vteřin pomocí
standardní světlem vytvrzovací jednotky (DiaDent D-Lux je doporučen). Pokud je výkon světlem
tuhnoucí jednotky pod 400mW/cm2 , naměřeno pomocí vytvrzovacího radiometru, bude potřeba
delší čas.

Technické informace
Číslo šarže a Datum platnosti
Číslo šarže by mělo být citováno ve všech korespondencích, které vyžadují identifikaci produktu.
Nepoužívejte po datu platnosti.

Opatření
-Pouze pro dentální použití
-Pokud cit pokožky vyskytne alergii na akrylát, přestaťe pryskyřici používat
-Měli by jste se vyhnout vystavení neztvrzené pryskyřici, pokud dojde ke kontaktu pryskyřice
s pokožkou, ihned umyjte vodou a mýdlem
-Je doporučeno používat bezpečnostní rukavice a ochrana očí. V případě nechtěného kontaktu
s okem nebo prodloužený kontakt s ústní tkání, ihned vymyjte s velkým množstvím vody.

Skladování
-Neskladujte v místech s vysokou teplotou nebo intenzivním světlem
-Chlazené skladování může prodloužit skladovatelnost
-Před použitím dovolte příchodu pokojové teploty
-Neskladujte materialy v blízkosti materiálu obsahující eugenol

Záruka
DiaDent vám vymění produkt, který byl potvrzen jako vadný. DieDent nebere zodpovědnost za
žádnou škodu nebo ztrátu, přímo nebo vyplývající, z použití produktu způsobem jiným, než je popsán.
Před použitím je odpovědnost uživatele aby posoudil vhodnost produktu pro jeho zamýšlené použití.
Uživatel přebírá veškerá rizika a odpovědnost v souvislosti s nimi.

