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ÆLITEFLO™*

Mikrohybrid flowkomposit

GENERELLE OPLYSNINGER
ÆLITEFLO er et lyshærdende mikrohybrid kompositmateriale med et lavt elasticitetsmodul. Selv om
ÆLITEFLO har en flydende konsistens, er materialet karakteriseret ved ikke at ”falde sammen”. Det sikrer en
bedre kontrol i områder med vanskelige adgangsforhold. ÆLITEFLO appliceres nemt direkte i kaviteten med
de medfølgende appliceringsspidser og kan endda formes med selve spidsen.
Dentin har et elasticitetsmodul1 på ca. 18 GPa, hvorimod værdien for ÆLITEFLO er <6 GPa. Det betyder, at
ÆLITEFLO materialet er mere elastisk og kan “bøje med tanden”, hvilket forbedrer retentionen. Det er særligt
vigtigt ved behandling af en patient med mange usurer, hvor et stift fyldningsmateriale med højt fillerindhold
på sigt kan fejle.
Indikationer:
De primære indikationer for ÆLITEFLO er:
Klasse V
Klasse III
Buccale pits
Små klasse IV uden belastning
Porcelænsreparation
Cementering af porcelænsfacader
Forebyggende fyldninger hos voksne
Splinting/fiksering af tænder
Små opbygninger
Reparation af marginale defekter
Midlertidige klasse I eller klasse II
Forsegling af implantatrestaureringer
De sekundære indikationer for ÆLITEFLO er:
Kavitetsliner (klasse I eller klasse II)
Pit- og fissurforseglingsmateriale
Advarsler:
• Hvis produktet ved et uheld kommer i øjet, skylles straks med rigelige mængder vand. Søg straks lægehjælp.
		 I tilfælde af kontakt med andet væv, skylles straks med rigelige mængder vand i flere minutter.
Forsigtighedsregler:
• Krydskontaminering: Produktet kan indeholde dele, der er beregnet til engangsbrug. Brugt eller kontamineret
		 tilbehør skal bortskaffes. Må ikke rengøres, desinficeres eller genanvendes.
Forholdsregler:
• Undgå kontakt med huden; upolymeriserede (meth)akrylat resiner kan forårsage sensibilisering af huden
		 på følsomme personer. Ved kontakt vaskes huden med sæbe og vand.
• Ved brug af dentale adhæsiver vil en eventuel kontaminering kompromittere bindingen til dentinen, hvilket
		 kan medføre nedsat levetid for restaureringen.
• Se de specifikke udløbsdatoer på de individuelle komponenters etiketter.
• Sikkerhedsdatablad kan påanmodning rekvireres.
• Sikkerhedsdatablad findes på www.Bisco.com
NYTTIGE TIPS
• Selvom fyldningen kan forekomme glat og poleret straks efter applicering og lyshærdning, vil der være et
		 iltinhiberet lag, som skal fjernes (puds med skiver og/eller pudsepasta) for at undgå senere misfarvning.

BRUGSANVISNING
1. Inden isolering vælges en passende farve ÆLITEFLO.
2. Tag hætten af den valgte sprøjte, og sæt appliceringsspidsen sikkert på.
3.		 Sørg for, at kaviteten er tilstrækkeligt rengjort i henhold til brugsanvisningen for det anvendte
		 bindingssystem.
4. Påfør adhæsivet i henhold til producentens anvisninger.

5.
6.
7.

Applicer den valgte farve flow i lag på 1-2 mm ad gangen i kaviteten.
Hvert lag lyshærdes i 20 sekunder. Fortsæt den lagvise opbygning, indtil kaviteten er fyldt.
Fortsæt med pudsning og polering.

HYGIEJNE: Sæt luer-lock hætten på sprøjten igen. Det anbefales at anvende almindelig beskyttelsesafdækning
for at hindre enhver form for kontaminering af sprøjterne under behandling.
BORTSKAFFELSE: Der henvises til de lokale forskrifter for bortskaffelse af affald. Hvis disse ikke forefindes,
henvises til de nationale eller regionale forskrifterfor bortskaffelse af affald.
OPBEVARING: Opbevares ved stuetemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F).
GARANTI: BISCO, Inc. anerkender sit ansvar for at udskifte produkter, hvis de viser sig at være defekte.
BISCO, Inc. påtager sig intet ansvar for nogen skade eller noget tab, direkte eller indirekte, som følge af
brug af eller manglende mulighed for at bruge produktet som beskrevet. Før brug er det brugerens ansvar
at sikre, at produktet er hensigtsmæssigt til den tilsigtede brug. Brugeren påtager sig alt ansvar og enhver
risiko forbundet dermed.
* ÆLITEFLO er et varemærke tilhørende BISCO, Inc.
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