
- Bis-GMA / TEGDMA / UDMA / Barium glas / Silica

- Indholdet af uorganisk fyldstof (partikel str. 0.01~2.5㎛) er ca. 

60% målt på vægt.

Indikationer
- Klasse V restaureringer (cervical caries, rod erosion, 
kileformede defekter)
- Anterior restaureringer (klasse III, IV)
-  Små posterior restaureringer
- Udvidet fissurforsegling i molarer og premolarer
- Reparation af komposit/keramiske facader

Kontraindikationer
DenFil Flow bør ikke anvendes til patienter, som udvikler 
overfølsomhed overfor methacrylate monomer.         

1. Valg af farvenuance
Rens tanden med pimpsten og vand for at fjerne plak og pletter 
på overfladen. Inden tanden isoleres, vælges passende
farve.

2.

3.

4. 

5. 

Preparation af kaviteten
Fjern al amalgam eller andre base materialer som
interfererer med behandlingen.
Beskyttelse af pulpa
Ved dybe kaviteter skal dentinen dækkes tæt på pulpa
med en lille mængde calcium hydroxid liner, hvilket
efterlader resten af kavitetens overflade fri til binding.
Glas-ionomer eller andre eugenol-fri materialer kan
anvendes, hvis ønsket.
Behandling af emalje og dentin
Følg producentens instruktioner vedr. etch, priming,
påføring af adhæsiv og hærdning.
Påføring
Fjern hætten og sæt engangsspids på sprøjten. Sørg for at 
spidsens nål ikke er tilstoppet, inden du påfører resin. Hvis
nålen er tilstopppet fjernes spidsen og en smule resin
trykkes ud direkte fra sprøjten. Hvis der er synlige 
tilstopninger, fjernes de fra sprøjten. Påsæt en ny
engangsspids og tryk lidt resin ud. DenFil Flow kan
ekstruderes på en dispenserbeholder og påføres med en børste
eller andre instrumenter.

6. Placering
Påfør resinen i intervaller på 2.0 mm niveauer el. mindre.
Træk sprøjtestemplet tilbage efter hver påførsel for at undgå at
resinen flyder ud.

7. Hærdning
Eksponer hvert område af restaureringsoverfladen for en
synlig lyskilde med høj intencitet. Hold lysstyrespidsen så
tæt på det restaurerede område som muligt under
eksponering. Lyshærd i 20 sek. med en standard
lyshærdningsenhed. (Hvis lydhærdningsenhedens output er
under 400 mW/cm2, målt ved hjælp af et
hærderadiometer, akn det være nødvendigt med mere
tid.)

8. Finishering
Finisher og poler ved hjælp af konventionelle teknikker.

Garanti
VERICOM CO., LTD erstatter et produkt, der viser sig at være 
defekt. VERICOM CO., LTD. påtager sig ikke ansvar for skader 
eller tab, direkte eller følgeskader, der stammer fra brugen af 
eller manglende evne til at bruge det beskrevne produkt. Før 
brug er det brugerens ansvar at vurdere produktets egnethed til 
dets tilsigtede anvendelse. Brugeren påtager sig al risiko og 
ansvar i forbindelse hermed.

Udstedelsesdato 2020.03.24.  IFU05E(Rev.10)-ETW

Beskrivelse
DenFil Flow er en lyshærdende, radiapakt flydende resin til 
resuareringer.

Sammensætning

DenFil  Flow
Lyshærdende radiapakt flydende 
komposit resin 

1.  Kun til dental brug.
2.  Må kun anvendes af tandlægefagligt sundhedspersonale.
3.  Opbevares væk fra andre end tandlægefagligt 

sundhedspersonale.
4. Stop øjeblikkeligt brugen af resin, hvis der opstår allergi

overfor acrylat.
5.

  6.

  7.

 

Undgå udsættelse for uhærdet resin. Hvis resin kommer i 
kontakt med huden, vaskes straks med vand og sæbe.
 Hvis der sker utilsigtet kontakt med øjnene eller langvarig 
kontakt med oralt væv, skylles straks med rigelig mængde vand. 
Brug af beskyttelseshandsker og teknikker uden berøring
anbefales.

8. Det anbefales kraftigt at benytte beskyttelsesudstyr til 
luftvejene.

9. Hvis produktet opbevares på køl, skal det have lov at nå
stuetemperatur inden brug.

10. I tilfælde af ikke-polymerisering kontrolleres
lysintensiteten på lyshærdningsenheden og derefter kontakte
den nærmeste forhandler eller producenten.

11. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen.

Forholdsregler

1. Må ikke opbevares ved forhøjede temperaturer og intenst lys.
2.  Opbevares køligt.
3. Må ikke opvares i nærheden af eugenolholdigt materiale.
4. Sæt hætten på øjeblikkeligt efter brug.

Opbevaring 

Symboler

1639

European Representative (Koo Kyo-Chan)
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Anbefalet procedure

Anvendes inden LOT-nr. el. batch code   Katalog nummer 

27℃ 
80℉ 

2℃ 
35℉ 

Temperatur grænser  Authoriseret repræsentant 
i EU 

ProduktionsdatoFabriakant

Konsulter instruktioner




