
FLOW-COLOR 

O Flow-COLOR
Nowoczesny kompozyt typu flow, światłoutwardzalny i o niezwykłej kolorystyce (9 kolorów 
do wyboru). Pierwszy taki produkt na polskim rynku i jedyny produkowany przez polską 
firmę. Przygotowaliśmy go z myślą o najmłodszych pacjentach gabinetów 
stomatologicznych, m.in. do zabiegów lakowania zębów mlecznych i stałych. 

Zastosowanie Flow-COLOR
Kompozyt Flow-COLOR ma szereg różnych zastosowań:

• Wypełnienia zębów mlecznych i stałych;

• Lakowanie zębów mlecznych i stałych; 

• Szynowanie tymczasowe;

• Markowanie ujść kanałów; 

• Utrzymanie przestrzeni międzyzębowej;

• Podnoszenie wysokości zwarcia;

Tabela polimeryzacji

Lampa Kompozyt FLOW-COLOR
Czas naświetlania zależny od głębokość 
polimeryzacji
20 s 30 s

Halogen/LED
(500 – 
700mW/cm2)

różowy, zielony, niebieski, 
żółty

1,5 mm 2,0 mm

biały, pomarańczowy – 1,0 mm

LED
(1000 – 
1200mW/cm2)

różowy, zielony, niebieski, 
żółty

2,0 mm 2,5 mm

biały, pomarańczowy 1,0 mm 1,5 mm

Tabela polimeryzacji dla Flow-Color czerwonego/czarnego

Lampa
Kompozyt FLOW-
COLOR

Czas 
naświetlania

Głębokość 
polimeryzacji

LED
(minimum 
800mW/cm2)

30 s 30 s 1,0 mm

czerwony – –

LED
(1000 – 1200mW/cm2)

czerwony 20 s 1,0 mm
czarny 30 s 1,0 mm



UWAGA: nie używamy do polimeryzacji FLOW-COLOR (czerwony/czarny) lamp 

halogenowych! FLOW-COLOR (czerwony/czarny) polimeryzujemy cienką warstwą do 1 

mm.

Przeciwskazania do stosowania Flow-Color

Kompozytu Flow-Color nie wolną stosować u pacjentów ze stwierdzoną alergią na 

metakrylany.

Jakie środki ostrożności należy przedsięwziąć w związku ze 
stosowaniem Flow-Color?
Preparat Flow-Color jest przeznaczony do użytku tylko przez lekarzy stomatologów, 
techników dentystycznych i higienistek stomatologicznych.

• Przechowujemy preparat w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz innych osób 
nieuprawnionych. 

• Chronimy preparat przed przegrzaniem. 
• Nie przekraczamy znacznie czasu naświetlania, ponieważ może to spowodować 

przegrzanie tkanek miękkich jamy ustnej. 
• Unikamy 
• Chronimy preparat przed światłem. 
• Nie używamy preparatu po upływie terminu ważności. 

Uwaga: w trakcie pracy z kompozytem unikamy jego stykania ze skórą, tkankami miękkimi
jamy ustnej i oczami. W przypadku kontaktu należy szybko przepłukać miejsce kontaktu 
dużą ilością wody.

W przypadku wystąpienia alergii na metakrylany należy zaprzestać stosowania preparatu. 
W przypadku późnej alergii na metakrylany usuwamy wypełnienie. W razie zaaspirowania 
produktu do układu oddechowego należy skontaktować się z lekarzem.

Jak bezpiecznie przechowywać Flow-Color?
Kompozyt Flow-Color należy przechowywać w temperaturze 3-28˚C. Może być 
przechowywany w obniżonej temperaturze, nie niższej jednak niż 3˚C. Przed powtórnym 
użyciem materiału należy poczekać aż powróci on do temperatury pokojowej. Dla 
uniknięcia przypadkowej polimeryzacji kompozytu w aplikatorze, prosimy zawsze cofać 
tłoczek strzykawki.

Gwarancja
Arkona Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej wymienia produkty, które mają 
potwierdzone wady, lub zwraca koszty ich zakupu. Nie odpowiadamy za straty lub szkody 
spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z instrukcją użyciem preparatu.


