
DENU FLOW RESIN
DENU folyékony kompozit, 4g (2x2g) fecskendőben, több színben

Fényrekötő, nanofill, rezin alapú kompozit tömőanyag
A folyékony halmazállapot könnyű behelyezést tesz lehetővé a nagy precizitást igénylő 
helyeken vagy szűk résekben és hidaknál is. Jól használható alábélelésként a hátsó fogaknál. 
Színek: A1, A2, A3, A3.5

Jellemzői:

⦁ Hidrofil anyag optimális nanofillerrel.

⦁ Nyomószilárdsága: 340 Mpa, hajlítási merevség: 150 Mpa, keménység: 65 Mpa.

⦁ Folyékony halmazállapotának köszönhetően kiválóan kitölti az üregeket.

⦁ Barázdazáráshoz is használható.

⦁ Fogszabályozó ragasztásához is megfelel.

⦁ A természetes fogszínhez közeli színeivel megfelel az esztétikai követelményeknek.

Alkalmazási javaslatok:

⦁ I.-V. osztályú üregekhez

⦁ kicsi és mély résekhez

⦁ barázdazáráshoz

⦁ alábéleléshez

Kiszerelés:
2X2g fecskendő egyszer használatos kanülökkel.

Termékleírás:
Fényrekötő, nanofill, rezin alapú kompozit tömőanyag

Összetétele:
Bis-GMA/TEGDMA/UDMA/Bárium üveg/Kovasav
A szervetlen töltőanyag tartalma(részecske méret 0.01-2.5μm) kb. a súlyának a 60%-a.

Figyelmeztetés

⦁ V. osztály javítása(nyaki fogszuvasodás, gyökér erózió, ék alakú kezelés)

⦁ anterior helyreállítás (III., IV. osztály)

⦁ kisebb posterior helyreállítás

⦁ kiterjedt barázdatömítés a nagyörlők, kisörlőknél

⦁ kompozit/kerámia héjak, fazetták javítása

⦁ alávágások eltorlaszolása

Ajánlott eljárás

⦁ Színválasztás: Tisztítsa meg a fogfelszínt, távolítsa el az idegen anyagokat.

⦁ Üreg előkészítés: Távolítsa el az amalgámot, illetve minden olyan egyéb anyagot, melyek 
zavarhatják a műveletet.

⦁ Pulpavédelem

⦁ Fogzománc és dentin kezelés: Kövesse a gyártó útmutatásait,

⦁ Adagolás: A védőkupak eltávolítása után helyezze az egyszer használatos hegyet a 
fecskendőbe. Alkalmazás előtt győződjön meg róla, hogy a tű hegye nincs bedugva. Ha 
csatlakoztatva van, akkor távolítsa el a hegyet és nyomjon egy kis mennyiségű pasztát a 
fecskendőből. Helyezzen fel új egyszer használatos hegyet, majd nyomjon ki egy kis 
mennyiségű Denu Flow Resin pasztát. Extrudálja az anyagot ecsettel vagy egyéb más 
eszközzel.

⦁ Elhelyezés: A pasztát lépésenkét helyezze ≤ 2mm-ig. A szivárgás elkerülése érdekében 
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húzza vissza.

⦁ Kezelés: Tegyen ki magas intenzitású látható fénynek minden egyes helyreállítandó 
felületet. Tartsa a fényvezetőt olyan közel, emennyire csak lehet. Fénykezelje 20 
másodpercig.

⦁ Befejezés: Végül polírozza a felületet.

Tárolás:

⦁ Ne tárolja magas hőmérsékleten, fénytől védve tárolja.

⦁ Tartsa hűvös helyen.

⦁ A terméket ne tárolja eugenolt tartalmazó anyag közelében.

⦁ Használat után rögtön tegye rá a védőkupakot.

Figyelmeztetés:

⦁ Fogászati célra.

⦁ A készítmény fogorvosok, fogszakorvosok által használható. Tartsa be az útmutatásokat és 
az óvintézkedéseket.

⦁ Gyermekek elől elzárva tartandó.

⦁ Amennyiben a termék bőrirritációt okoz (akrilát érzékenység), ne használja tovább.

⦁ Ha a készítmény bőrrel érintkezik, azonnal mossa le szappannal és vízzel.

⦁ Ha a készítmény véletlenül szembe, szájba kerül, azonnal mossa ki bő vízzel.

⦁ Használjon védőfelszerelést (védőkesztyű, arcmaszk használata ajánlott).

⦁ Használat előtt várja meg, amíg szobahőmérsékletű nem lesz.

⦁ A lejárati dátumot követően ne használja a terméket.
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