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ETCHING GEL 37% 
Φωσφορικό οξύ

(EL) Ena Etch    
 
Οδηγίες 
Περιγραφή προϊόντος και σκοπός 
Αδροποιητικό τζελ 37% φωσφορικό οξύ, προοριζόμενο για αδροποίηση αδαμαντίνης και/ή οδοντίνης για 
συγκολλητικές πληρώσεις και συγκολλητικές εργασίες.  
Ενδείξεις  
Συγκολλητικές πληρώσεις και συγκολλητικές εργασίες 
Εφαρμογή 
Καθώς το αδροποιητικό τζελ έχει κόκκινο χρώμα και σταθερή σύσταση σαν γέλη, είναι πολύ εύκολο να εφαρμοστεί 
και να ελεγχθεί. Το κυρτό μεταλλικό ακροφύσιο εφαρμόζει το τζελ με ακρίβεια ακόμα και σε περιοχές δύσκολες στην 
πρόσβαση. 
Απολύμανση / Προστασία από διασταυρούμενη μόλυνση 
Τοποθετήστε τη λειτουργική σύριγγα με το επισυναπτόμενο ακροφύσιο σε μία κατάλληλα διαμορφωμένη θήκη. 
Τρυπήστε το άκρο του περιβλήματος με σωληνίσκο, εκθέτοντας τον σωληνίσκο για χρήση. Η χρήση της θήκης 
διευκολύνει τον καθαρισμό και την απολύμανση της σύριγγας μεταξύ των ασθενών. Μετά τη χρήση της σύριγγας με τη 
θήκη, απομακρύνετε το ακροφύσιο και τη θήκη, πιάνοντας το ακροφύσιο μέσα από τη θήκη. Στρίψτε και αφαιρέστε 
την άκρη μαζί με τη θήκη. Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο άκρο και τη θήκη σε κατάλληλο κάδο απορριμμάτων. 
Αντικαταστήστε το καπάκι αποθήκευσης της σύριγγας. Μετά την αφαίρεση του άκρου και της θήκης, απολυμάνετε 
αυτό το προϊόν χρησιμοποιώντας μια διαδικασία απολύμανσης μεσαίου επιπέδου (επαφή υγρού) όπως συνιστάται από 
τα Κέντρα Ελέγχου Νοσημάτων και εγκρίνεται από την Αμερικανική Οδοντιατρική Ένωση. Guidelines for Infection 
Control in Dental Health-Care Settings – 2003 (Vol.52; No. RR-17), Centers for Disease Control and Prevention. 
Μεταφορά υλικού από ένα φυσίγγι αποθήκευσης σε μια μικρότερη άδεια σύριγγα εφαρμογής: ξεβιδώστε το 
στεγανοποιητικό πώμα του φυσιγγίου αποθήκευσης και αντικαταστήστε το με έναν προσαρμογέα. Βιδώστε την άδεια 
σύριγγα εφαρμογής στην αντίθετη πλευρά του προσαρμογέα. Ελέγξτε για να εξασφαλίσετε τη σωστή σφράγιση. 
Γεμίστε τη σύριγγα εφαρμογής τραβώντας το έμβολο αργά και σταθερά. Με το άλλο χέρι, πιέστε ταυτόχρονα το 
έμβολο του φυσιγγίου αποθήκευσης για να υποστηρίξετε τη διαδικασία μεταφοράς. Μη γεμίζετε υπερβολικά τη 
σύριγγα εφαρμογής. Οι σύριγγες δεν πρέπει να είναι στραμμένες σε άτομα κατά τη μεταφορά υλικού. Για λόγους 
υγιεινής, μην επιστρέφετε κανένα υλικό από τη σύριγγα εφαρμογής στο φυσίγγιο αποθήκευσης. Αφού προσαρτήσετε 
το ρύγχος εφαρμογής στη σύριγγα, είναι έτοιμο για χρήση. Για να διασφαλίσετε την ιχνηλασιμότητα, γράψτε τον 
αριθμό παρτίδας και την ημερομηνία λήξης στη σύριγγα εφαρμογής. 
Σημείωση: Η σύριγγα εφαρμογής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλούς ασθενείς, αλλά πρέπει να γεμιστεί μόνο μία φορά. 
Διανομή και τύπος εφαρμογής: 
Παρασκευή: 
Απομονώστε τα ούλα και τα παρακείμενα δόντια (π.χ. με ελαστικό απομονωτήρα, βαζελίνη, τοιχώματα). Οι περιοχές 
της αδαμαντίνης που έχουν αδροποιηθεί πρέπει να καθαρίζονται, να ξεπλένονται και να στεγνώνουν καλά. Η 
εκτεθειμένη οδοντίνη θα πρέπει να καλύπτεται όπως θεωρείται καλύτερο από τον χειριστή. 
Αδροποίηση: 
Τεχνική επιλεκτικής αδροποίησης: 
Εφαρμόστε αδροποίηση στα όρια της αδαμαντίνης που έχετε προετοιμάσει με απόλυτη ακρίβεια και αφήστε να 
περάσουν 30 δευτερόλεπτα για να επιδράσει (20-30 δευτερόλεπτα για «ανώριμη» αδαμαντίνη, 90-120 δευτερόλεπτα 
για φθοριούχα και νεογιλά δόντια). Στη συνέχεια ξεπλύνετε κάθε προετοιμασμένη επιφάνεια για τουλάχιστον 5 
δευτερόλεπτα με άφθονη ποσότητα νερού και στεγνώστε τις αδροποιημένες επιφάνειες με πεπιεσμένο αέρα χωρίς 
λάδι. Μετά την αδροποίηση, η επιφάνεια της αδαμαντίνης εμφανίζεται σαν κιμωλία-λευκή. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, 
αδροποιήστε ξανά. Μην αγγίζετε ή μολύνετε την αδροποιημένη περιοχή με σάλιο πριν την εφαρμογή του Ena Bond 
SE. Εάν η αδροποιημένη αδαμαντίνη μολυνθεί με σάλιο μετά την ξήρανση, αδροποιήστε την ξανά για λίγο (περίπου 
10 δευτερόλεπτα). Ελέγξτε για μια κιμωλία-λευκή εμφάνιση. 
Τεχνική ολικής αδροποίησης: 
Προτείνουμε την τεχνική ολικής αδροποίησης με τζελ 37% φωσφορικού οξέος (Ena Etch) για 15-30 δευτερόλεπτα για την 
αδαμαντίνη και τη ζωτική οδοντίνη, 1 λεπτό για τη σκληρωτική οδοντίνη και 2 λεπτά για μη ζωτική οδοντίνη. Πλύνετε για 5 
δευτερόλεπτα και στεγνώστε την αδροποιημένη επιφάνεια με αέρα χωρίς λάδι. Η αδροποιημένη αδαμαντίνη φαίνεται λευκή 
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ασβεστολιθική. Οι αδροποιημένες επιφάνειες δεν πρέπει να μολύνονται πριν την εφαρμογή του συγκολλητικού (Ena Bond). 
Σε περίπτωση μόλυνσης με σάλιο, πλύνετε, στεγνώστε και αδροποιήστε ξανά (αποφύγετε το στέγνωμα της οδοντίνης). 
Προφυλάξεις / Προειδοποιήσεις: 
Η αδροποίηση περιέχει ορθοφωσφορικό οξύ (37%). Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και βλάβες στα μάτια. 
Δηλώσεις προφύλαξης: στο δέρμα (ή τα μαλλιά) αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε με νερό. Εάν 
εμφανιστεί ερεθισμός του δέρματος ή εξάνθημα: ζητήστε ιατρική συμβουλή/ προσοχή. Μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά 
με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής και συνεχίστε το ξέπλυμα. Καλέστε αμέσως ένα κέντρο 
δηλητηριάσεων/γιατρό. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και γυαλιά / μάσκα προσώπου όταν 
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μην αφήνετε ποτέ αυτό το υλικό να έρθει σε επαφή με τα ούλα, την εκτεθειμένη 
οδοντίνη ή τα παρακείμενα δόντια. 
Παρακαλούμε σημειώστε: εάν δεν χρησιμοποιείται η τεχνική ολικής αδροποίησης, απομονώστε τις περιοχές της 
οδοντίνης με κατάλληλο υλικό. Για τη διατήρηση της υγιεινής, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε καινούριο 
ακροφύσιο για κάθε νέα εφαρμογή. Μετά τη χρήση, τραβήξτε το άκρο ε και τραβήξτε ελαφρά το έμβολο της σύριγγας 
για να αποτρέψετε την εξάντληση του τζελ αδροποίησης. Κλείστε τη σύριγγα καλά μετά τη χρήση. Για να αποτρέψετε 
την ξήρανση του τζελ αδροποίησης διατηρήστε τη σύριγγα σε δροσερό μέρος (3-25°C / 38-77°F). Να μη 
χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης. Για χρήση μόνο από οδοντιάτρους. 
Αλληλεπιδράσεις με άλλα υλικά: 
Καθώς το Etching μπορεί να αδροποιήσει κοιλότητες κάλυψης (π.χ. υδροξείδιο του ασβεστίου), χρησιμοποιήστε μόνο 
υλικά ανθεκτικά στα οξέα. 
Παρενέργειες 
Για να αποφευχθούν πιθανές αντιδράσεις του πολφού σε κοιλότητες όπου είναι εκτεθειμένη η οδοντίνη, ο πολφός 
πρέπει να προστατεύεται επαρκώς (εφαρμόστε π.χ. ένα παρασκεύασμα υδροξειδίου του ασβεστίου). Με τη σωστή 
χρήση αυτού του ιατρικού προϊόντος, οι ανεπιθύμητες παρενέργειες είναι εξαιρετικά σπάνιες. Αντιδράσεις του 
ανοσοποιητικού συστήματος (αλλεργίες) ή τοπική ενόχληση, ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλειστούν εντελώς. Εάν 
μάθετε για ανεπιθύμητες παρενέργειες – ακόμα κι αν είναι αμφίβολο ότι η παρενέργεια προκλήθηκε από το προϊόν 
μας – παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Κάθε σοβαρό περιστατικό που σχετίζεται με το υλικό πρέπει να 
αναφέρεται στον κατασκευαστή (Micerium S.p.A.) και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής. 
Αντενδείξεις / αλληλεπιδράσεις: εάν ένας ασθενής έχει γνωστές αλλεργίες ή υπερευαισθησία σε ένα συστατικό αυτού 
του προϊόντος, συνιστούμε να μην το χρησιμοποιείτε ή να το κάνετε μόνο υπό αυστηρή ιατρική παρακολούθηση. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, θα παρέχουμε τη σύνθεση του ιατρικού μας προϊόντος κατόπιν αιτήματος. Ο οδοντίατρος θα πρέπει 
να εξετάσει τις γνωστές αλληλεπιδράσεις και διασταυρούμενες αντιδράσεις του προϊόντος με άλλα υλικά που 
βρίσκονται ήδη στο στόμα του ασθενούς πριν από τη χρήση του προϊόντος. 
Προφύλαξη αδροποίησης: είναι απαραίτητο η αδροποιημένη αδαμαντίνη και η οδοντίνη να μην έχουν μολυνθεί 
από τίποτα, διαφορετικά η διαδικασία αδροποίησης θα πρέπει να ανανεωθεί. 
MSDS διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: www.micerium.com 
Αντιμετώπιση προβλημάτων Λίστα αδροποίησης
Ταλαιπωρία Αιτία Θεραπεία

Υλικό αποξηραμένο, παχύρρευστο Η σύριγγα έμεινε ανοιχτή Κλείνετε καλά τη σύριγγα μετά από κάθε 
χρήση

Η αποκατάσταση δεν μένει προσκολλη-
μένη

Ακατάλληλη πάστα γυαλίσματος – οι 
ελαιώδεις πάστες μπορεί να αφήσουν 
ένα φιλμ που 

Μην χρησιμοποιείτε λιπαρές πάστες 
γυαλίσματος

Βούρτσισμα του τζελ αδροποίησης, κίν-
δυνος «υπερβολικής αδροποίησης»

Μην βουρτσίζετε το τζελ αδροποίησης, 
εφαρμόστε το μόνο 

Το τζελ ξεπλένεται ανεπαρκώς, το υπό-
λειμμα οξέος μπορεί να επηρεάσει αρνη-
τικά τον πολυμερισμό 

Ξεπλύνετε κάθε επιφάνεια του παρα-
σκευάσματος για τουλάχιστον 5 δευτε-
ρόλεπτα

Το δόντι στεγνώθηκε ανεπαρκώς ή με 
μολυσμένο αέρα

Χρησιμοποιείτε μόνο πεπιεσμένο αέρα 
χωρίς λάδι

Μόλυνση από το σάλιο Αδροποιήστε ξανά για περίπου 10 δευ-
τερόλεπτα


