
 

RAINBOW FLOW                            1011 
Текучий композит 

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ 
ВИРІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ 

СКЛАД: метакрилатні смоли (bis-GMA, UDMA, TGDMA), неорганічні нанонаповнювачі, пігменти, фотоініціатор, 
інгібітор. 
ПРИЗНАЧЕННЯ 
Світлотвердіючий композит типу flow RAINBOW FLOW призначений для: 
- Заповнення порожнин в молочних і постійних зубах 
- Лакування фісур 
- Маркування усть кореневих каналів  
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
Перед тим, як приступити до процедури аплікатор, що додається опустіть в спирт (етанол), а потім встановіть у 
шприц. 
Заповнення порожнин, лакування фісур: 
Оброблену порожнину / фісуру слід протравити (наприклад, гель травильний BLUE ETCH), промити і висушити. 
Використовувати зв'язуючу систему типу bond. Заповнити порожнину шаром композиту товщиною близько 2 
мм, потім використати фотополімеризаційну лампу 
протягом 10-15 секунд. При необхідності нанести ще один шар матеріалу і знову використати 
фотополімеризаційну лампу протягом 10-15 секунд. 
Маркування усть кореневих каналів: 
Після заповнення кореневого каналу постійною пломбою, накласти на гирлі каналу шар композиту товщиною 
близько 2 мм. та використати фотополімеризаційну лампу протягом 10-15 секунд. Яскравий колір матеріалу 
допомагає точно визначити устя закритих кореневих каналів під час наступного візиту. 
Відразу після використання препарату потягнути поршень шприца назад і закрити упаковку оригінальною 
кришечкою, щоб уникнути полімеризацію препарату у шприці. 
Препарат призначений для багаторазового використання, в той час як аплікатор призначений для 
одноразового використання. Багаторазове використання аплікатора може представляти небезпеку вторинної 
інфекції. 
ПРОТИПОКАЗАННЯ 
Не застосовувати препарат у пацієнтів з підвищеною чутливістю до компонентів препарату. 
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
Незатверділий препарат подразнює шкіру і очі. У разі контакту негайно промити великою кількістю води і 
звернутися до лікаря. У разі вживання не слід викликати блювоту, випити велику кількість води. Зв'язатися з 
лікарем. При роботі з продуктом застосовувати кофердам, одноразові рукавички, захисні окуляри і захисний 
одяг. 
ЗБЕРІГАННЯ 
Зберігати в оригінальній упаковці, у вентильованому приміщенні при температурі не вище 25°C. 
Захищати від дії прямих сонячних променів. Щільно закрити після використання. 
Зберігати в недоступному для дітей місці. Термін придатності зазначений на первинній упаковці. Після 
відкриття упаковки термін придатності не змінюється, за умови щільного закриття після кожного використання. 
ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКАМИ  
Використані упаковки слід передати для утилізації або повернути виробникові. 
УПАКОВКА 
Шприц, що містить 1 г препарату, комплект одноразових аплікаторів. 
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