
Zatékavý kompozit Aura Easyflow je ideálním univerzálním, 
rentgenkontrastním, světlem tuhnoucím materiálem. Kompozit se 
přímo vstřikuje do preparované kavity, čímž se maximálně adaptuje 
ke stěnám preparace.

SLOŽENÍ:
44 % hmotnosti (68 % objemu) multifunkční metakrylový ester
56 % hmotnosti (32 % objemu) anorganické plnivo (0,2–1 μm)

INDIKACE:
1. Konzervativní výplně kavit I. (včetně okluzních povrchů), 

II., III. a IV. třídy
2. Výplně kavit V. třídy (krčková abraze, eroze kořene, abfrakce)
3. Opravy defektů ve sklovině a u keramických náhrad
4. Pečetění (rýhy & fisury, implantáty)
5. Rentgenkontrastní liner pod přímé výplně
6. Vykrývání podsekřivin
7. Menší korunkové dostavby
8. Pečetění provizorních korunek
9. Cementování keramických a kompozitních fazet
10. Dlahování (mobilní zuby, dlahované můstky)
11. Zakrytí skvrn

KONTRAINDIKACE:
• Krytí dřeně.
• Nepoužívat v kombinaci s materiály obsahujícími eugenol.
• Alergie na akrylové pryskyřice. 
• Nepoužívat, nelze-li zajistit suché pracovní pole.

NÁVOD K POUŽITÍ:
Zub vyčistěte a izolujte. Je třeba preparovat konzervativní kavitu za 
použití standardních technik a nástrojů, aby se vytvořil mírně zaoblený 
vnitřní tvar. Okraje preparace kavity by měly končit ve zdravé sklovině 
s oporou dentinu bez zkosení v místech, kde dochází k zatížení 
žvýkacím tlakem. Pokud je nezbytné zkosení v místě s nízkým 
zatížením žvýkacím tlakem, nemělo by přesahovat o více než 1 mm 
a být v úhlu ne větším než 45 °. Doporučuje se také používat klínky, 
které zajistí u rekonstruovaného zubu odpovídající bod kontaktu. 
Proveďte profylaxi všech povrchů, které se mají leptat, včetně povrchů 
přiléhajících ke kavitě, pomocí pasty neobsahující oleje ani fluoridy 
nebo kaše z pemzy a vody. Pečlivě opláchněte vodou.

Výběr odstínu
1. Před určením správného odstínu 

zub nepřesušte. Při výběru 
odstínu musí být zub čistý 
a suchý.

2. Vzorník pro výběr odstínu 
Aura Easy použijte před 
nasazením kofferdamu.

3. Pokud jsou sousední zuby 
výrazně jiného odstínu, zvolte 
o něco světlejší odstín.

4. Za účelem vizuální kontroly 
zvoleného odstínu naneste 
malé množství kompozitu 
na povrch sousedního zubu 
a bez bondování vytvrďte 
světlem.
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Přibližné přiřazení ke klasickým 
dstínům VITA® A1–B4®.

ULTRAUNIVERZÁLNÍ VÝPLŇOVÝ MATERIÁL

AURA 
EASYFLOW

Návod k použití



Výhradní dovozce pro Českou republiku

Izolace
Za účelem prevence kontaminace se musí používat izolační techniky. 
Preferovaným způsobem izolace je použití kofferdamu.

Ochrana dřeně
U hlubokých kavit by se měl do nejhlubšího místa kavity nanést 
vhodný liner nebo cement.

1. Leptání kyselinou
 Povrch, který se bude leptat důkladně osušte suchým vzduchem 

bez příměsi oleje. Naleptejte povrch zubu 37% kyselinou 
fosforečnou.

(a) Pouze sklovina: Naleptejte povrch po dobu 20 sekund.
(b) Dentin a sklovina:
 Technikou “total etch” naleptejte povrch, včetně případného 

skloionomeru, nejméně po dobu 20 sekund. Sklovina vystavená 
fluoridaci by se měla leptat po dobu 90–120 sekund.

 Upozornění týkající se leptání: Zajistěte, aby byl dávkovací 
hrot na stříkačce pevně našroubován a zajištěn. Zamezte styku 
kyseliny se sliznicí, očima a pokožkou. Pokud dojde k náhodnému 
kontaktu, důkladně omyjte zasažené místo vodou. Při zasažení 
očí provádějte výplach očí po dobu 15 minut a vyhledejte 
lékařskou pomoc. Během leptání chraňte povrch sousedních 
zubů páskem matrice. Při prvním použití nebo po dlouhodobém 
uskladnění vytlačte malé množství leptadla na míchací podložku, 
abyste zjistili jeho viskozitu a rychlost vytlačování.

2. Pečlivě opláchněte vodou.
3. Odstraňte přebytečnou vodu. Udržujte vlhké prostředí. Zabraňte 

kontaminaci, např. slinami.
4. Naneste vazebný prostředek, aby došlo k saturaci všech vnitřních 

povrchů podle pokynů výrobce.
5. Zatékavý kompozit vstřikujte přímo ve vrstvách silných 2 mm 

nebo méně u:
• Výplní kavit V. třídy
• Pečetění rýh a fisur
• Konzervativních výplní I., II., III. a IV. třídy
• Dalších indikací podle potřeby

UPOZORNĚNÍ: Zajistěte, aby byl dávkovací hrot pevně připojen 
ke stříkačce, a to otočením a zajištěním na stříkačce.
VAROVÁNÍ: Výplňový materiál nanášejte při běžné pokojové teplotě 
(23 °C / 74 °F).
6. Polymerujte světlem pomocí vysoce výkonné LED polymerační 

lampy po dobu 20 sekund (vlnová délka 460–480 nm) 
po vrstvách silných 2 mm.

7. Leštění kompozitu:
(a) Odstraňte přebytečný kompozit a dokončete do požadovaného 

tvaru pomocí jemného diamantu nebo karbidového brousku 
s 12 břity.

 Tipy pro leštění pomocí systému pružných disků:
(i) Pohyb při leštění by měl být neměnný a jednosměrný.
(ii) Pohyb tam a zpět po kompozitu – nedoporučuje se na okraji 

skloviny.
(iii) Při leštění musí být povrch a lešticí disk suchý. Suchý povrch 

bude mít za následek hladší a stejnoměrnější povrchovou 
úpravu.

(iv) Nepoužívejte násadec s rychlostí vyšší než 35000 ot./min.
(v) Nedotýkejte se kompozitu mandrelem ani středem disku.

(b) Pro hrubé tvarování nastavte rychlost násadce zhruba 
na 10000 ot./min. Použijte nejhrubší disk a výplň vyleštěte, 
přičemž začněte u gingivy a posouvejte se po výplni směrem 
ven. Pokud se účinnost dokončování snižuje, vyměňte disk. 
Výplň opláchněte a osušte.

(c) Pro závěrečné vytvarování použijte středně hrubý disk při 
rychlosti přibližně 10000 ot./min. Výplň opláchněte a osušte.

(d) Pro dokončování použijte středně jemný disk při rychlosti 
přibližně 30000 ot./min.

 Výplň opláchněte a osušte.
(e) Nakonec použijte nejjemnější disk při rychlosti 30000 ot./min. 

Výplň opláchněte a osušte.
 Poznámka: Po dokončení kroku 7 lze použít lešticí pastu, 

aby kompozit získal lesklý povrch, přičemž postupujte podle 
následujících kroků:
(i) Naneste lešticí pastu na gumový kalíšek nebo na disk.
(ii) Výplň potřete tenkou vrstvou pasty.

(iii) Na zub i kalíšek naneste malé množství vody. Leštěte 
po dobu 30 sekund při nízké rychlosti a nízkém tlaku.

(iv) Výplň opláchněte a osušte.

CEMENTOVÁNÍ KERAMICKÝCH A KOMPOZITNÍCH FAZET
Před cementováním pomocí Aura Easyflow se musí náhrada předem 
ošetřit podle pokynů výrobce.
Aura Easyflow je vhodný pouze pro cementování náhrad, 
které jsou translucentní a mají vhodnou tloušťku umožňující 
průnik polymeračního světla, aby bylo jisté, že světlo pronikne 
k Aura Easyflow, a tím ho plně vytvrdí.

UPOZORNĚNÍ:
Vyvarujte se delšímu kontaktu vazebných prostředků a kompozitu 
s pokožkou nebo sliznicemi, protože to může způsobit zánět sliznice 
nebo podráždění pokožky.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Neužívejte vnitřně.
Skladujte při teplotách mezi 2 °C a 25 °C (35,6–77 °F). Když se 
nepoužívá, víčko vraťte zpět na své místo a pevně jej utáhněte.
Používejte při pokojové teplotě. Nepoužívejte po uplynutí doby 
použitelnosti.
Materiál nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
Upozornění: Toto zařízení smí být prodáváno pouze zubním lékařem 
nebo na jeho příkaz.

PRVNÍ POMOC
• Při zasažení očí: Důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte 

lékařskou pomoc.
• Při zasažení pokožky: Odstraňte pomocí hadříku nebo houbičky 

namočené v alkoholu. Pečlivě opláchněte vodou.
• Požití: Důkladně vypláchněte ústa. Vypijte velké množství vody/

mléka. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
• Vdechnutí: Neočekávají se žádné příznaky.


