RubyFlow
Composite lỏng có chiếu đèn

Sản phẩm
Rubyflow là composite lỏng chiếu đền có
chất phản quang.

Thành phần
Methacrylate polymers (44%)
Chất độn vô cơ (56%)
Kích thước hạt 0.04-0.70 micron
Các chất độ có chứa thủy tinh bari,
oxit hỗn hợp, chất quang hóa và
chất ổn định quang.

Chỉ định
-Phục hồi răng trước ( loại III, IV)
-Phục hồi răng sau rất nhỏ (loại I, Il)
-Phục hình loại V (sâu răng, mòn cổ
chân răng, khuyết tật hình nêm)
-Sự đổi màu của các răng trước bị đổi
màu.
-Phục hình nhựa dự phòng của răng hàm
và răng tiền hàm.
-Sửa chữa composite và veneer.
-Sử dụng như lớp đầu tiên của phục
hồi loại I và II

Lựa chọn màu
Lựa chọn màu mong muốn với bảng màu
Vita trong điều kiện ánh sáng ban ngày.
Để xác định màu tố hơn, hãy làm sạch
răng. Nên chọn màu răng khi răng còn
ẩm.

Ứng dụng
Đặt composite sau khi etching và bonding.
Đặt các lớp composite không quá 2mm
vào trong khoang. Sử dụng dụng cụ phi
kim loại. Có thể sử dụng band trám trong
suốt. Đậy nắp ống composite ngay sau khi
sử dụng.
Chiếu đèn từng lớp bằng đèn halogen
hoặc đèn LED
Thời gian chiếu đèn:
40 giây cho màu sáng(vd: màu Al , A2,
A3)
60 giây cho màu tối (vd: màu A3.5, B3)
Hoàn tất:
Mài với mũi kim cương, đá hoặc mũi kim
cương nhỏ. Đánh bóng bằng các đĩa cao
su hoặc mũi cao su đánh bóng. Sau đó
hoàn thiện bằng các dải mài kẽ răng.
CHÚ Ý:
-Đóng nắp ngay sau khi sử dụng.
-Không sử dụng bất kỳ loại nhựa nào để
điều chỉnh độ nhớt của vật liệu.
-Không được cất giữ vật liệu gần các sản
phẩm có chứa eugenol, cũng như không
được để vật liệu composite tiếp xúc với vật
liệu có eugenol. Eugenol có thể làm giảm
độ cứng của composite và gây ra sự đổi
màu.

Bảo quản
Bảo quản trong khoảng 8oC / 460 F
đến 250C / 77 0 F. Nếu nhiệt độ vượt

quá mức này, nên bảo quản trong tủ
lạnh.
Chú ý- Không để đông lạnh, không tiếp
xúc với ánh sáng trực tiếp hoặc các
nguồn nhiệt khác. Trở lại nhiệt độ phòng
trước khi sử dụng.
Tránh xa tầm tay trẻ em.

Số lô và ngày hết hạn
Được in trên bao bì và phải được trích
dẫn trong tất cả các thư yêu cầu nhận
dạng sản phẩm.

Biện pháp phòng ngừa
Sử dụng găng tay y tế và không chạm vào
vật liệu. Nếu vật liệu tiếp xúc với da, rửa
tay bằng xà phòng và nước.

Biện pháp y tế khẩn cấp
Nuốt phải – tìm kiếm sự chăm sóc y tế
ngay lập tức.

Chống chỉ định
Ứng dụng của vật liệu được chống chỉ
định:
-Nếu vật liệu bị khô thì không được
sử dụng.
-Nếu bệnh nhân bị dị ứng với bất
kỳ thành phần nào của vật liệu

Chỉ dành cho mục đích sử dụng
chuyên nghiệp
Các sản phẩm này chỉ được bán cho các
chuyên gia nha khoa và những người có
chuyên môn khác hoặc được sự hướng
dẫn của họ. Những vật liệu này đã được
phát triển để sử dụng riêng cho nha sĩ và
phải được xử lý theo hướng dẫn sử dụng.
Các khuyến nghị trong hướng dẫn tương
ứng với tình trạng thực tế của kiến thức
liên quan đến ngành nha khoa. Inci dental
không chịu trách nhiệm về những thiệt hại
do sử dụng với mục đích khác hoặc xử lý
không đúng cách.
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