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ENA ETCH    
9.6% Kyselina fluorovodíková 

 
 
Indikace:  

9,6% Kyselina fluorovodíková, tixotropní, pro leptání keramických fazet a keramických inlejí před cementováním kompozitem a pro 
fraktury na povrchu z keramiky. Je možné ji použít pro leptání fraktur v kompozitu. Stříkačka 3 ml, aplikační kanyly 3 ks. 
 
Návod na použití: 

1. Pomůcky pro ochranu očí musí použít praktický lékař, asistence a pacient. Ochranné rukavice musí použít praktický lékař a 
asistence.   

2. Pro izolaci operačního místa a pro ochranu měkkých tkání je nutné použít koferdam. 
3. Během leptání musí asistence stát přímo u zubařské soupravy a držet vakuovou sací koncovku ve vzdálenosti 2-3 palce od 

povrchu keramiky, aby se odsávaly výpary kyseliny.  
4. Odstranit uzávěr stříkačky a nasadit zahnutou dávkovací koncovku. Opatrně začít vytlačovat gel na podložku a okamžitě ji 

vyhodit. Nezačít vytlačovat gel v ústech pacienta. Pro absolutní kontrolu nad dávkováním netlačit na píst palcem. Doporučuje 
se místo toho držet stříkačku mezi palcem a ukazováčkem, zatímco píst spočívá v dlani. Jemně tlačit palcem a ukázováčkem 
směrem k dlani pro docílení vytékání gelu. Na každého pacienta použít novou dávkovací koncovku. 

5. Opatrně aplikovat gel na povrch z keramiky a ponechat jednu minutu zatímco se vakuově odsávají výpary. Některé keramické 
materiály jsou odolné leptání. Pro dosažení vhodně abradovaného povrchu pro lepení se doporučuje použít dalšího 
vzduchového abraziva. Výhodné je vytvořit mechanickou retenci. Ihned po použití uzavřít stříkačku víčkem. 

6. Opláchnout povrch dostatečným množstvím vody po dobu jedné minuty a vysušit čistým nekontaminovým vzduchem z 
kompresoru bez příměsi oleje a vlhkosti.  

7. Aplikovat silan (Porcelain primer). Je-li to potřeba pro podpoření rychlého sušení, jemně ofouknout čistým vzduchem bez 
příměsi oleje. Ihned po použití silan uzavřít víčkem. Pro kontrolu, zda není vzduch kontaminován, doporučujeme fouknout na 
povrch zrcátka. Objeví-li se kapky vody či oleje, nepoužívat.  – Postupovat dle návodu na použití silanu. 

8. Přistoupit dále k restauraci z kompozitu, nebo k aplikaci cementu. Ihned po použití uzavřít stříkačku víčkem.  
 
Upozornění: 

Leptací gel obsahuje 9.6% kyselinu fluorovodíkovou, silnou a agresivní chemikálii, která produkuje iritující výpary a musí 
se s ní zacházet extrémně opatrně. Požití, kontakt s kůží a očima a chronické vdechování výparů jsou nebezpečné. Je 
třeba dbát na ochranu lékaře, asistence (použitím rukavic a brýlí) a pacienta (použitím brýlí). Tento produkt byl pufrován, 
želatinován a zabalen, aby se minimalizovalo nebezpečí kyseliny fluorovodíkové, pokud je používána v souladu s těmito 
pokyny. 
  
Pro bezpečné intraorální použití pečlivě dodržovat návod na použití. 
 
Varování: Pokud se leptací gel dostane do styku s pokožkou nebo měkkou tkání, opláchnout exponované místo velkým 
množstvím vody. Pro odstranění vody použít vysokorychlostní evakuační system po dobu 15 minut a vice. 
Pouze pro profesionální použití. Skladovat při teplotě mezi 5°C a 27°C. Používat při pokojové teplotě. 
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