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ENA CEM HF 
(CZ) 
EnaCem HF je duálně polymerující, radioopákní, fluorescentní tmelící kompozit, dostupný v barvě dentinu (UD1,UD2,UD3,UD4), 
určený k cementování čepů  a konstrukce pahýlu, k tmelení keramických a kompozitních inlejí, onlejí, faset a korunek. Vyhovuje 
normám ISO 4049:2000. Stejné barvy jsou dostupné ve zkušebních pastách (Enacem TRY-IN) pro správný odhad barvy během 
cementování. 
 
Složení: 
- MATRIX MONOMERU : Diuretandimetakrylát; 1,4 - Butandioldimetakrylát. 
- CELKOVÝ OBSAH PLNIDEL:  77 % váhových; průměrná velikost částic skleněného plniva 4,3 µm a 0.7 µm; vysoce disperzní dioxid 
křemíku: průměrná velikost částic 0,04 µm 
 
Indikace. EnaCem HF se používá k cementování : 

- čepů 
- keramických fazet, inlejí, onlejí, plášťových (žaketových)  korunek, korunek a můstků 
- kompozitních fazet, inlejí, onlejí, korunek a můstků  
- jiných prací nutných tmelit adhezivně 
- konstrukce pahýlu 
- vložky do postranních přímých a nepřímých rekonstrukcí z kompozitu 

Kontraindikace 
Nezpolymerovaná pryskyřice by mohla způsobit alergii pokožky. Uživatel by měl proto pracovat v rukavicích. V případě již prokázané 
alergie na některou ze složek tento přípravek nepoužívejte. 
Nežádoucí vedlejší ú činky 
V případě hlubokých kavit doporučujeme použít podložku s cílem předejít podráždění dřeně. 
Látky, jejichž kontaktu je t řeba se vyvarovat 
Materiály obsahující fenoly (jako eugenol) a samoleptací primery by mohly zabránit polymeraci kompozita. Tyto materiály v žádném 
případě nesmí být použity jako podložky. To platí rovněž o samoleptacích primerech, které by mohly zabránit náležité polymeraci 
cementu. Z těchto důvodů se použití takových materiálů nedoporučuje. Doporučujeme použít např. EnaBond. 
 
NÁVOD K POUŽITÍ  
1. Cementování čepů  
A. Dokončete endodontickou léčbu a připravte zub k rekonstrukci. Zvažte, na základě zbylého množství nezasažených zubních tkání,  
zda čep je nutný.  Při ztrátě jedné nebo obou aproximálních ploch u frontálních zubů, nebo v postranním úseku chrupu při ztrátě jedné 
aproximální lišty nebo obou, je vhodné čep použít, aby se rekonstrukce lépe stabilizovala.  
B. Pořiďte rtg snímek s cílem určit náležitý průměr a hloubku preparace pro čep. Průměr čepu by měl být mírně větší než průměr 
kořenového kanálku po endodontickém ošetření. Čep by měl být umístěn ve shodné kořenové hloubce jako je výška dentinového jádra 
(pro kompozitní estetickou rekonstrukci) nebo dostavby. Doporučujeme použít koferdam.  
C. Odstraňte guttaperču do předem stanovené hloubky Gates-Gliddenovým vrtáčkem, Peeso reamerem a/nebo horkým nástrojem. 
Doporučuje se ověření rtg snímkem.   
D. Zvolte průměr vrtáku EnaPost, který odpovídá poslednímu vrtáku Gates-Glidden a přistupte k přípravě prostoru pro čep.  Použijte 
preparačních nástrojů v pomaloběžném kolénkovém násadci s chlazením, aby se předešlo přehřátí tkání. Preparační nástroj musí 
neustále rotovat ve směru hodinových ručiček, dokud je ve styku se zubem. To omezuje na minimum jeho uvíznutí v prostoru pro čep.  
Odstraňte veškeré zbytky preparační drtě z kanálku proudem vody vodního spreje. Postupně volte větší vrtáky EnaPost, dokud 
nedosáhnete požadovaného průměru a hloubky. 
E. Zvolte EnaPost odpovídající poslednímu vrtáku použitému k přípravě prostoru pro čep a vložte čep do připraveného prostoru. Pro 
lepší adaptaci jej zkraťte v nezbytné míře na okluzálním I apikálním konci diamantovým separačním diskem, přičemž čep je 
ochlazován vodou, aby se zabránilo přehřátí vláken.  
F. Vyjměte čep a lehce ho očistěte houbičkou namočenou v lihu a na povrch naneste směs EnaBond s katalyzátorem Enabond 
Catalyst (jedna kapka + jedna kapka). Silan (EnaEtch silane) může být také použit pro zvýšení adheze cementu k čepu. 
G. Leptejte kavitu po dobu 2 minut (korunková a kořenová příprava) pomocí 37% kyselinou fosforečnou EnaEtch. Pro dosažení 
dokonalého přilnutí se před samotným leptáním doporučuje jemné foukání vzduchu na povrch kavity, aby se odstranily zbytky 
kořenové výplně. 
H. Kanálek náležitě opláchněte stříkačkou, aby se odstranila veškerá kyselina. Odsajte vodu a kanálek vysušte papírovým tamponem. 
Nesušte suchým vzduchem, aby se udržela vlhkost dentinu.   
I. Do kavity a kanálku naneste směs EnaBond a EnaBond Catalyst (1:1). Toto adhezivum by mělo být nanášeno na povrch příšlušným 
mikroštětečkem nebo papírovým čepem. Upozorn ění: Přesvědčte se, že mikroštěteček obsáhne kanálek v celé délce a bond je 
rovnoměrně rozprostřen. Mikrokartáček by se neměl dotýkat povrchu či případně uvíznout. Vysušte vzduchem pro eliminaci vody a 
zbytků rozpouštědel. Vložte čep za účelem kontroly kanálku a vtlačení adheziva do dentinových tubulů.  
J. Nasaďte míchací nástavec a stříkačkou vstříkněte dvousložkový cement EnaCem. Oba komponenty se automaticky smísí. Vždy ze 
stříkačky odstříkněte prvních cca 0,5 g materiálu. Cement umístěte přímo do kanálku. Plnit začněte ode dna kavity směrem k povrchu 
za použití vhodného endodontického aplikátoru  (EnaCem HF oranžový násadec). Nepoužívejte žádný rotující nástroj. Naneste trochu 
cementu na povrch čepu a vložte pomalu čep do stanovené hloubky tak, aby přebytečný cement mohl být odstraněn. Nalezněte 
správnou polohu čepu a přebytečný cement odstraňte, přičemž nesmí dojít k posunu čepu.  
Pozor:  Po každém použití odstraňte míchací nástavec a nasaďte uzávěr stříkačky. 
K. Polymerujte světlem po dobu 60 sekund a přistupte k rekonstrukci . Použijte mikrohybridní estetický kompozit (např. Enamel Plus 
HFO), nebo Ena Cem pro vytvoření pahýlu. Pozor : Polymerace do hloubky je ukončena po 5-6 min. Pracovní doba s EnaCem HF je 3-
4 min. 



 

Strana 2 z 4 ENACEM HF CZ+PL.doc Rev. 2.1_04-2008 

 
2. Konstrukce pahýlu   
A. Pokud jste ještě neleptali korunkovou kavitu, jak je uvedeno v bodě 1.G, leptejte povrch dentinu po dobu 1 minuty 37 % kyselinou 
fosforečnou EnaEtch. Opláchněte náležitě kanálek stříkačkou, aby se odstranila veškerá kyselina. Odsajte vodu a kanálek vysušte 
papírovým tamponem. Nesušte suchým vzduchem, aby se udržela vlhkost dentinu.  
B. Na povrch dentinu naneste bond  (duální bonding není v tomto případě nutný, ale může být použit, pokud je pahýl silnější než 
2,5mm: v takovém případě postupujte bodle pokynů v bodě 1.I ). Adhezivum by mělo být nanášeno na povrch příslušným 
mikroštětečkem. Vysušte vzduchem pro eliminaci vody a zbytků rozpouštědel. Polymerujte adhezivum, používáte-li EnaBond bez 
katalyzátoru, posviťte jej po dobu 60 sekund a poté opakujte  krok B a opět světelně polymerujte. 
C. Nasaďte míchací nástavec, vstříkněte dvousložkový kompozitní cement EnaCem HF. Oba komponenty se automaticky smísí. Vždy 
ze stříkačky odstříkněte prvních 0.5 g materiálu. Cement umístěte přímo na povrch dentinu přes čep. Používáte-li formu pahýlu, 
naplňte ji cementem a adaptujte do správné pozice na čep. Přebytečný cement odstraňte.  Pamatujte:  Po každém použití odstraňte 
míchací nástavec a nasaďte uzávěr stříkačky. 
D. Polymerujte světlem po dobu 60 sekund. Pozor : Polymerace do hloubky je ukončena po 5-6 min. Pracovní doba s EnaCem HF je 3-
4 min. 
E. Dokončete a vyleštěte a pořiďte otisk.  
3. Tmelení kompozitní korunky & m ůstku, fasety,  inleje a onleje 
A. Odstraňte provizorní náhradu a vyčistěte kavitu. Pečlivě přezkoušejte novou náhradu a eventuálně poopravte. Můžete použít 
speciální  Try-in EnaCem HF hmoty, které jsou k dispozici ve stejných barvách, jako cement EnaCem HF, abyste odhadli požadovanou 
barvu. EnaCem Try-in nepolymeruje. Hmotu Try-in jednoduše smyjete. 
B. Nasaďte koferdam. Očistěte preparovaný povrch lihem a opískujte.  
C. Leptejte po dobu 1 minuty povrch zubu 37 % kyselinou fosforečnou EnaEtch.  
D. Naneste směs EnaBond a EnaBond Catalyst. Toto adhezivum by mělo být nanášeno na povrch příslušným mikroštětečkem. 
Vysušte vzduchem pro eliminaci vody a zbytků rozpouštědel.  
E. Opískujte vnitřní část kompozitní náhrady a očistěte lihem. Naneste EnaBond, nepolymerujte, ale pečlivě vysušte.   
F. Na vnitřní plochu náhrady naneste malé množství cementu EnaCem HF ve zvolené barvě, umístěte rekonstrukci na zub a 
mechanicky nebo manuálně stlačte. Odstraňte přebytky kompozita a polymerujte po dobu 60 sekund z každé strany zubu.  
Pozor:  Polymerace do hloubky je ukončena po 5-6 min. Pracovní doba s EnaCem HF je 3-4 min. 
G. Zkontrolujte okluzi, dokončete a vyleštěte leštícím systém Enamel plus Shiny za použití kartáčků, kotoučků, disků, pásků a leštících 
diamantových past. 
4. Tmelení kovové & keramické korunky & m ůstku & fasety & inleje a onleje 
A. Odstraňte provizorní náhradu a vyčistěte kavitu. Pečlivě přezkoušejte novou náhradu a eventuálně poopravte. Můžete použít 
speciální Try-in EnaCem HF hmoty, které jsou k dispozici ve stejných barvách, jako cement EnaCem HF, abyste odhadli požadovanou 
barvu. EnaCem Try-in nepolymeruje. Hmotu Try-in jednoduše setřete ethanolem. 
B. Nasaďte koferdam. Očistěte preparovaný povrch lihem a opískujte.   
C. Leptejte po dobu 1 minuty povrch zubu 37 % kyselinou fosforečnou EnaEtch  
D. Naneste směs Ena Bond a EnaBond Catalyst. Toto adhezivum by mělo být nanášeno na povrch příslušným mikroštětečkem. 
Vysušte vzduchem pro eliminaci vody a zbytků rozpouštědel.  
E. Kontaktní body rekonstrukce vždy upravte podle návodu výrobce. V případě keramických rekonstrukcí doporučujeme naleptat  
vnitřní plochy pomocí kyseliny fluorovodíkové, dobře opláchněte a poté aplikujte silan. V případě aplikací na kovový základ může být 
použit speciální metal primer systém jako např. Tender Bonding, který je ideální také pro kombinaci keramiky s Tender Paste Opaque 
Clear. 
F. Na vnitřní plochu náhrady naneste malé množství cementu EnaCem HF ve zvolené barvě, umístěte rekonstrukci na zub a 
mechanicky nebo manuálně stlačte. Odstraňte přebytky kompozita a polymerujte po dobu 60 sekund z každé strany zubu. Pozor:  
Polymerace do hloubky je ukončena po 5-6 min. Pracovní doba s EnaCem HF je 3-4 min.  
G. Zkontrolujte okluzi, dokončete a vyleštěte. 
5. Vložka u postranní rekonstrukce 
EnaCem HF může být také použit u postranních rekonstrukcí jako vložka bez světelné polymerace. Cement polymeruje samostatně a 
tím se méně smršťuje ve směru k dolní části zubu (namísto směrem ke světlu při světelné polymeraci) a distribuuje stres rovnoměrně 
ke stěnám zubu.  Kromě toho je výplňový materiál tvrdší a více odolný. Netvoří se bublinky (podobné jako u Flow). 
A. Leptejte a naneste bond jako obvykle 
B. Naneste malé množství cementu EnaCem Hf ve zvolené barvě (podle vzorníku barev Enamel Plus HFO) a nechte polymerovat po 
dobu 5-6 min.  Pozor : Pracovní doba s EnaCem HF je 3-4 min. 
C. Pokračujte dále aplikací světlem tuhnoucího kompozitu jako obvykle, případně zakončete povrch cementem EnaCem HF a pořiďte 
otisk, pokud jste zvolili nepřímou techniku rekonstrukce.  
Informace o plymeraci  
Je nezbytné použít jednotku světelné polymerace se spektrem 350 - 500 nm. Požadovaných fyzikálních parametrů lze dosáhnout 
pouze za použití mnohastěnné reflexní jednotky. Z tohoto důvodu předpokládáme pravidelnou kontrolu intenzity světla v souladu s 
pokyny výrobce. 
Materiál také polymeruje samostatně bez použití světla. Polymerace do hloubky kavit je ukončena po 5-6 minutách. Pracovní doba s 
EnaCem HF je 3-4 min. 
DOBA POUŽITÍ A PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ 
Výrobek skladujte při teplotě od 2°C do 10°C v chladničce. 
Výrobek nepoužívejte po vypršení doby použití (viz nálepka na stříkačce). 
Z hygienických důvodů se míchací nástavce používají jednorázově. 
Tmelící kompozitum neprokazuje žádnou chemickou vazbu ke kovům. 
Materiál používejte při pokojové teplotě.  
Zdravotní prostředek, pouze pro dentální použití: uchovejte mimo dosah dětí. 
Po každém použití odstraňte míchací nástavec a opět nasaďte uzávěr stříkačky. 
Chraňte před přímým slunečním zářením. 
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(PL) 
EnaCem to podwójnie utwardzalny, fluorescencyjny i kontrastowy na zdjęciach rtg., materiał kompozytowy w kolorach zębinowych 
(UD1,UD2,UD3,UD4) do cementowania wkładów koronowo - korzeniowych, odbudowy zrębu, cementowania wkładów kompozytowych 
i porcelanowych, nakładów, licówek i koron. Spełnia wymogi ISO 4049:2000. Dostępne są również próbniki koloru zgodne z 
kolorystyką cementu.  
 
Skład  

� Matryca monomerowa: Diurethandimethacrylate, 1,4 Butandioldimethacrylate. 
� Łączna zawartość wypełniaczy: 77 %wagowo; wypełniacz szklany: średni rozmiar cząsteczki 4.3 µm oraz 0,7 µm ; wysoko 

rozproszony dwutlenek krzemu: średni rozmiar cząsteczki 0. 012 µm 
Wskazania 

� cementowanie wkładów koronowo-korzeniowych z włókna szklanego 
� cementowanie ceramicznych licówek, wkładów, nakładów, koron, mostów  
� cementowanie kompozytowych wkładów, nakładów, koron, licówek, mostów   
 

Przeciwwskazania 
Nieutwardzona żywica może wywoływać podrażnienie skóry: zalecane używanie rękawiczek ochronnych. W przypadku uczulenia na 
dany środek zaprzestać stosowania. 
Działanie uboczne 
W przypadku głębokich ubytków zastosować podkład, aby zapobiec podrażnieniu  miazgi.  
Materiały, których nie nale ży stosowa ć 
Materiały zawierające fenole, jak eugenol, mogą utrudniać utwardzenie kompozytu.  
Nie stosować takich materiałów, jako podkładów. Nie należy łączyć z samotrawiącymi systemami adhezyjnymi, gdyż może to utrudniać 
polimeryzację cementu. Zalecane stosowanie materiału łączącego EnaBond.  
 
Cementowanie wkładów 

A. Wskazaniem do zastosowania wkładu koronowo korzeniowego jest utrata znacznej ilości tkanek twardych korony zęba. Brak 
jednej lub obu ścian stycznych w przypadku zębów przednich, brak jednego lub obu guzków, jednej lub więcej ścian w zębach 
bocznych, stanowi wskazanie do zastosowania wkładu koronowo- korzeniowego, w celu zapewnienia lepszej stabilizacji 
odbudowy.  

B.  Po radiologicznej weryfikacji leczenia endodontycznego w oparciu o zdjęcia dobieramy wkład, uwzględniając długość i 
średnicę kanału zęba. Wkład powinien być nieznacznie większy niż opracowanie  endodontyczne. Zasięg wkładu w części 
koronowej powinien odpowiadać zasięgowi zębiny. Zaleca się uwzględnienie sposobu preparacji kanału (kąt rozchylenia) 
podczas dobierania wkładu. Sugerowane jest stosowanie koferdamu.  

C. Gutaperkę należy usunąć z kanału korzeniowego przy użyciu wiertła Geates- Glidden. Zgodnie z zaleceniami pozostawiamy 
około 4-5 mm gutaperki w przywierzchołkowej części kanału. Wykonać kontrolne zdjęcie rtg.  

D. Po usunięci materiału odpowiednim do wybranego wkładu frezem zgodnym co do wielkośći z ostatnim wiertłem typu Gatek 
używanym do preparacji, można przystąpić do opracowania kanału. Zaleca się stosowanie kątnicy redukcyjnej z chłodzeniem,  
by uniknąć przegrzania tkanek. Wyjmując frez z kanału należy cały czas utrzymywać stałe obroty. Starannie oczyścić kanał 
przepłukując go wodą. Następnie zastosować kolejny co do wielkości frez, postępując wg opisanej procedury, aż do 
osiągnięcia właściwego rozmiaru i głębokości preparacji.  

E. Następnie należy przymierzyć wkład i określić jego długość. Do skracania wkładów zaleca się stosowanie tarczy diamentowej 
z chłodzeniem – przegrzanie uszkadza strukturę wkładu.  

F. Dobrany wkład należy odtłuścić, przecierając go wacikiem nasączonym alkoholem, a następnie pokryć mieszanką bondu i 
katalizatora (EnaBond + Ena Catalyst, łączonych po jednej kropli każdego preparatu). Opcjonalnie można również 
przeprowadzić silanizację wkładu w celu dodatkowego polepszenia adhezji cementu.  

G. W celu zapewnienia idealnej adhezji zaleca się przed wytrawianiem wypiaskowanie ubytku, pozwalające na należyte 
oczyszczenie ubytku                  i usunięcie pozostałości materiału endodontycznego. Przepłukać. Wytrawiać kanał stosując 
37 % kwas ortofosforowy przez 2 minuty. Bardzo dokładnie przepłukać kanał wodą, by usunąć żel wytrawiający.  

H.  Usunąć wodę przy użyciu ssaka i osuszyć kanał papierowym sączkiem, by utrzymać wilgotności zębiny i nie przesuszyć 
włókien kolagenowych. Nie używać dmuchawki. 

I. Nanieść do ubytku mieszankę bondu z katalizatorem przy użyciu mikropędzelka lub gąbeczki, a następnie sączkiem 
papierowym usunąć nadmiary materiału. Uwaga: upewnij się, czy system łączący został rozłożony równomiernie na całej 
powierzchni ubytku (nie można zostawić miejsca nie pokrytego). Osuszyć. Wprowadzić wkład do kanału, sprawdzając 
poprawność preparacji oraz wtłaczając dzięki temu materiał łączący w głąb kanalików zębinowych.  

J. Nanieść do kanału podwójnie utwardzalny cement kompozytowy EnaCem przy użyciu aplikatura mocowanego na końcówce 
mieszającej.  Nie wykorzystywać pierwszej dozy materiału wychodzącej ze strzykawki (ok. 0,5g.). Rozpocząć aplikację  od 
dna ubytku. Nie używać w tym celu lentulo, ani innych instrumentów obrotowych. Nanieść cement na powierzchnię wkładu, a 
następnie powoli wsunąć wkład do ubytku na pełną głębokość, pozwalając by wypłynął nadmiar cementu. Umieścić wkład we 
właściwej pozycji, uformować pozostałość cementu. 

K. Naświetlać przez 60 sekund i przystąpić do kompleksowej odbudowy przy użyciu materiału kompozytowego Enamel Plus 
HFO lub odtwarzając zrąb koronowy przy użyciu EnaCem HF pod uzupełnienie ceramiczne. Kompletna polimeryzacja 
chemiczna następuje po upływie 5-6 minut. Czas zachwania elastyczności cementu 2 minuty.  

    2. Odbudowa zr ębu koronowego 
A. Jeżeli część koronowa nie została uprzednio jeszcze wytrawiona jak opisano w punkcie 1.G, należy wytrawić np. żelem 

EnaEtch 37 % kwas ortofosforowy przez 1 minutę. Dokładnie spłukać. Usunąć wodę przy użyciu ssaka i osuszyć kanał 
papierowym sączkiem, by utrzymać wilgotności zębiny i nie przesuszyć włókien kolagenowych. Nie używać dmuchawki. 

B. Nanieść bonding ( bond światło-chemo utwardzalny nie jest konieczny uzupełnień tym przypadku, ninmiej jednak może być 
użyty uzupełnień przypadku zrębu uzupełnień grubości powyżej 2,5 mm wg procedury opisanej uzupełnień punkcie 1. I) i 
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lekko odmuchać. Utwardzanie: jeżeli stosowany jest sam EnaBond bez katalizatora nanieść pierwszą warstwę, wcierać 30 
sekund, następnie nanieść kolejną warstwę, usunąć nadmiary i polimeryzować przez 60 sekund. 

C. Zamocować na strzykawce końcówkę mieszającą. Nie wykorzystywać pierwszej dozy materiału wychodzącej ze strzykawki 
(ok. 0,5g.). Nanieść cement na zębinę dookoła wkładu. Jeżeli stosowana ma być kształtka do odbudowy zrębu należy ją 
wypełnić cementem i nacisnąć na wkład. Usunąć nadmiary cementu, które wypłyną. ‘ 

D. Naświetlać 60 sekund. Ważne: kompletna polimeryzacja chemiczna nastąpi po upływie 5-6 minut. Po usunięciu kształtki zrąb 
należy opracować ostatecznie i przepolerować, pobrać wycisk.  

E. Ważne:  po każdym użyciu należy zdjąć ze strzykawki końcówkę mieszającą i dokładnie zamknąć cement. Zapobiega to jego 
polimeryzacji.       

 
Cementowanie koron, mostów, wkładów i nakładów komp ozytowych  

A. Po usunięciu pracy tymczasowej należy dokładnie oczyścić ubytek. Założyć koferdam. Ostrożnie przymierzyć 
uzupełnienie stałe. W celu ustalenia perfekcyjnego koloru materiału do cementowania, jaki ma zostać użyty zalecamy 
stosowanie past Try-in EnaCem. Odpowiadają dokładnie kolorowi cementu i nie ulegają polimeryzacji. Po ustaleniu 
odpowiedniego koloru usunąc pastę i dokładnie spłukać.  

B. Wytrawić ząb przez 1 minutę.  
C. Nanieść dualny system łączący EanBond + EnaKatalizator (proporcja 1:1 kropla do kropli). Dla poprawienia adhezji, 

przed wytrawieniem, zalecane jest uprzednie wypiaskowanie wewnętrznej części uzupełnienia. Następnie należy nanieść 
cienką warstwę EnaBondu, nie należy jej utwardzać, a jedynie delikatnie rozdmuchać.  

D. Nanieść niewielką ilość EnaCem HF w wybranym kolorze na wewnętrzną część uzupełnienia, wprowadzić do ubytku i 
kondensowac ręcznie. Usunąć nadmiary cementu, które wypłyną. Utwardzać 60 sekund uzupełnień każdej strony zęba. 
Pełna polimeryzacja następuje po 5-6 minutach. Czas roboczy 3-4 minuty.  

E. Następnie należy sprawdzić dopasowanie w zgryzie i wypolerować pracę np. przy użyciu past z systemu Enamel Shiny. 
     

Cementowanie uzupełnie ń ceramicznych : korony ceramiczne na metalu i pełno ceramiczne, mostów, licówek, wkładów i 
nakładów   

A. Po usunięciu pracy tymczasowej należy dokładnie oczyścić ubytek. Ostrożnie przymierzyć uzupełnienie stałe. W celu 
ustalenia perfekcyjnego koloru materiału do cementowania, jaki ma zostać użyty, zalecamy stosowanie past Try-in 
EnaCem. Odpowiadają dokładnie kolorowi cementu i nie ulegają polimeryzacji. Po ustaleniu odpowiedniego koloru 
usunąć pastę przy użyciu alkoholu (etanol).  

B. Założyć koferdam. Oczyścić obszar preparacji alkoholem i wypiaskować.  
C. Wytrawić ząb kwasem ortofosforowym 37% przez 1 minutę. Wypłukać. 
D. Nanieść na powierzchnię ubytku mieszankę EnaBondu z katalizatorem chemicznym, rozdmuchać.  
E. W przypadku uzupełnień ceramicznych sugerujemy wytrawienie wewnęcznej  części pracy kwasem hydrofluorowym, 

dokładne oczyszczenie i nanesielnie warstwy silanu. Na powierzchnie matalowe należy nanieść specjalny system łaczący 
do metalu np. TenderBond metal primer, który jest również doskonały do porcelany (nie ma wówczas konieczności 
wytrawiania i stosowania silanu) w połączeniu z pastą Opaque Clear. Zawsze należy postępować zgodnie z instrukcją 
stosowania danego systemu wiążącego.  

F. Nanieść niewielką ilość EnaCem HF w wybranym kolorze na wewnętrzną część uzupełnienia, wprowadzić do ubytku i 
kondensowac ręcznie. Usunąć nadmiary cementu, które wypłyną. Utwardzać 60 sekund uzupełnień każdej strony zęba. 
Pełna polimeryzacja następuje po 5-6 minutach. Czas roboczy 3-4 minuty.  

G. Sprawdzić okluzję, wypolerować.   
EnaCem jako liner w z ębach bocznych Enacem HF może być również stosowany, jako niepolimeryzowany liner w 
odbudowach zębów bocznych. Polimeryzacja na drodze chemicznej (bez udziału światła lampy polimeryzacyjnej) gwarantuje 
niski skurcz materiału w kierunku dna ubytku (zamiast do światła, jak to ma miejsce w przypadku stosowania lampy), bez 
efektu przyciągania ścian zęba. Kolejno materiał będzie twardszy i bardziej wytrzymały. EnaCem HF ponadto nie zamyka 
pęcherzyków powietrza, jak to mam miejsce w przypadku typowych materiałów flow.     

A. Wytrawić, przepłukać i nanieść system łączący wg standardowej procedury.  
B. Nanieść niewielką ilość cementu w wybranym kolorze i pozostawić do chemicznej polimeryzacji na 5-6 minut. 

Uwaga: czas zachowania elastyczności max. 3-4 minuty. 
C. Rozpocząć odbudowę materiałem kompozytowym lub wypełnić ubytek w wymaganym zakresie cementem EnaCem 

HF i pobrać wycisk w przypadku pracy wykonywanej metodą pośrednią.  
Utwardzanie 
Stosować lampę o spektrum światła 350-500 nm. Wymagane właściwości fizyczne mogą być osiągnięte jedynie przy 
zastosowaniu polimeryzacji wielopłaszczyznowej. Dlatego też sugerowane jest okresowe kontrolowanie intensywności światła 
lampy, zgodnie z zaleceniami producenta.  

    Użytkowanie i przechowywanie:  
    ! Przechowywa ć w temperaturze od 2°C do10°C w chłodziarce. 
    Nie używać po upływie daty przydatności (podana na opakowaniu).  
    Końcówki aplikacyjne przeznaczone są do jednorazowego użytku.     
    Materiał nie wchodzi w reakcję chemiczną z metalem. 
    Materiał należy stosować w temperaturze pokojowej.  
    Środek jedynie do użytku w stomatologii.  
    Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
    Po pobraniu partii materiału nie cofać uchwytu, aby zapobiec niekontrolowanej   
    polimeryzacji. 

Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.       
Każdorazowo po zako ńczeniu pobierania potrzebnej partii materiału zamkn ąć dokładnie strzykawk ę. Pozostawienie na 
niej jedynie ko ńcówki mieszaj ącej nie chroni materiału przed polimeryzacj ą.  
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