
HULTÉN &  Co Den t a l  _____________________________            
 

ÆLITEFLO  LV   
Radiopaque Low Viscosity Composite 

                                     

 

ALLMÄN INFORMATION 
 

ÆLITEFLO* LV är ett ljushärdande, kraftigt radiopakt mikrohybridkomposit med låg elasticitetsmodul.  

 
Användningsindikationer:   
1. Kavitetsliner (Klass I eller Klass II)  
2. Fissurförsegling  
3. Fissurrensning 
4. Blockering av underskär 

 
Varningar: 

• I händelse av stänk i ögonen, spola med rikliga mänger vatten och sök medicinskt 
omhändertagande omgående. I händelse av kontakt med andra vävnader, spola omedelbart 
med rikliga mängder med vatten i flera minuter. 

 
Observanda: 

• Kors-kontamination: Produkt kan innehålla delar som är avsedda för en-gångsanvändning. 
Släng använda eller kontaminerade tillbehör. Rengör, desinficera eller återanvänd inte. 

 
Försiktighetsmått: 

• Opolymeriserade resiner kan orsaka hudsensibilisering hos känsliga individer. Undvik 
hudkontakt. Vid kontakt, tvätta huden med tvål och vatten. 

• När dentaladhesiver används orsakar salivkontamination en allvarlig försämring av 
dentinbindningen.  

• Se märkning av enskilda komponenter för särskilda utgångsdatum. 
 

Kliniska tips: 
• Fyllningen kan se jämn och blank ut omedelbart efter utförandet men ett syreinhiberat skikt 

finns på ytan som måste avlägsnas för att förhindra missfärgning. 

 
BRUKSANVISNING 

 

 
1. Före avskärmning av arbetsfältet välj ut lämplig färg av ÆLITEFLO LV. 
 
2. Avlägsna hättan på den utvalda sprutan och sätt på en sprutspets så att den sitter väl fastsatt. 
 

3. Tillförsäkra att kaviteten är rengjord på ett lämpligt sätt i enlighet med bruksanvisningen för 
        det bindningssystem som används. 
 
4. Applicera adhesiv i enlighet med tillverkarens anvisningar. 
 
5. Med den utvalda färgen appliceras 1-2 mm skikt i kaviteten. 

 

6. Ljushärda varje skikt i 20 sekunder. Fortsätt bygga upp skiktvis efter behov. 
 

 
* ÆLITEFLO är ett varumärke som tillhör BISCO, Inc. 

 
FÖRVARING: Förvara i rumstemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F). 
 
GARANTI: BISCO, Inc. bekräftar skyldigheten att ersätta produkter som visats vara defekta. BISCO, Inc. påtar sig 
inte ansvarsskyldighet för skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta, som hänförs till användningen eller 
felaktig användning av produkterna som beskrivits. Före användning åligger det användaren att bedöma lämpligheten 
att använda produkten för avsett ändamål. Användaren påtar sig all risk och ansvarsskyldighet i förening därmed. 
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