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ENA BOND SE   

 
 
Informace o výrobku 
ENA Bond SE je světlem polymerující, dvousložkový adhezivní systém skládající se z primeru 
(kondicionéru) a adhezíva. Používá se bez odděleného leptání či míchání. 
ENA Bond SE byl vyvinut pro vytvoření pevné vazby kompozitních materiálů a kompomerů ke 
sklovině a dentinu. ENA Bond SE je dále určen pro nepřímé restaurace, např. keramických a 
kompozitních inlejí, onlají a fazet. Duálně polymerující materiály musí být vždy světlem tuhnoucí. 
 
Složení 
ENA Bond SE Primer: voda, metakrylát, fosfát ester 
ENA Bond SE světlem tuhnoucí adhezívum: metakrylát, iniciátory 
 
Indikace 
- adhezívum pro přímé rekonstrukce se světlem tuhnoucím kompozitem 
- adhezívum pro nepřímé rekonstrukce z keramiky nebo kompozitu (inleje, onleje, fazety) 
 
ENA Bond SE je kompatibilní se všemi ostatními komerčně používanými světlem tuhnoucími 
materiály a duálně polymerujícími materiály. 
 
Kontraindikace 
Při  známé přecitlivělosti nebo alergii pacienta na jednotlivé složky materiálu doporučujeme 
nepoužívat, nebo pouze v případě přísného dozoru lékaře. V takových případech poskytneme 
složení tohoto zdravotního prostředku na vyžádání. Před použitím výrobku musí zubní lékař 
zvážit známé reakce a působení na jiné materiály, které má již pacient v ústech. 
 
Poznámka 
Seznamte se, prosím, s bezpečnostími listy na webové stránce www.micerium.com 
 
Reakce s jinými materiály 
Fenolové substance, jako např. eugenol, zpomalují polymeraci ENA Bond SE. Nedoporučuje se 
používat žádné podložky z takových materiálů. 
 
 
 

ENA BOND SE: Návod k použití 
 

1. POUŽITÍ ENA BOND SE PŘI PŘÍMÝCH RESTAURACÍCH  
 
- Příprava kavity 
K izolaci se doporučuje použít koferdam.  
Očistit povrch zubu brusnou pastou či papírem, opláchnout. Preparovat kavitu minimálně 
invazivním způsobem. Tím se uchrání zbývající zdravá tkáň v závislosti na struktuře jednotlivého 
druhu rekonstrukce (Třída 1, 2, 3, 4 a 5). Okraje kavity je nutno mírně zkosit směrem ke sklovině 
(0,5-1.0 mm) a tím zajistit větší plochu pro docílení pevnější adheze. 
 
- Ochrana pulpy 
Pouze v oblasti těsné blízkosti dřeně podkládat tenkou vrstvou kalcium-hydroxidovým 
preparátem. V takovém případě je nutné mít na paměti,  že je redukována velikost leptaného 
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povrchu. 
 
- Aplikace ENA Bond SE Primeru na dentin a sklovinu 
Nanést dostatečné množství přípravku ENA Bond SE na povrch dentinu a skloviny pomocí 
micro-brush (aplikátor). Jemně masírovat po dobu 20 sekund. Odstranit přebytky primeru  
proudem vzduchu bez příměsi oleje nebo vody do celkového osušení.  
Před nanesením ENA Bond SE nesmí být povrch kontaminován slinou. V případě kontaminace 
je nutné celý postup zopakovat (nanést primer, masírovat a osušit). 
Upozornění: Doporučuje se dodatečné leptání 37% kyselinou fosforečnou po dobu 30 sekund. 
Tím se navýší vazebná síla adhezíva ke sklovině. Viz návod k použití ENA etch . 
 
- Aplikace ENA Bond SE adhezíva 
Aplikovat bond pomocí micro brushe. Ofouknout jemně, aby na ploše ulpěla nepatrná vrstva. 
Poté opět nanést na všechny preparované plochy dostatečnou vrstvu bondu.  
Polymerovat světlem po dobu 10 sekund vysoce výkonnou polymerační lampou, a to z těsné 
vzdálenosti. 
 
Nanést kompozit podle pokynů výrobce. 
 
 
 

2. POUŽITÍ ENA BOND SE PŘI NEPŘÍMÝCH RESTAURACÍCH 

 
- Příprava kavity 
Očistit povrch zubu brusnou pastou či papírem, opláchnout, nesušit.  
Preparovat kavitu minimálně invazivním způsobem.  Tím se uchrání zbývající zdravá tkáň v 
závislosti na struktuře jednotlivého druhu rekonstrukce (inlej, onlej, overlej, fazeta). 
 
- Ochrana pulpy 
U zvláště hlubokých rekonstrukcí v místech v těsné blízkosti dřeně je možné podkládat tenkou 
vrstvou kalcium-hydroxidovým preparátem. V takovém případě je nutné mít na paměti, že je 
redukována velikost leptaného povrchu. 
 
- Kontrola adaptace a okluze nasazené restaurace 
Před nalepením je nutné pečlivě zkontrolovat okluzi, aby nedošlo k nežádoucím frakturám 
keramické rekonstrukce. Je-li nutné, je možné menší opravy provést diamantovým brouskem při 
středně velkých otáčkách. Zdrsněné povrchy je třeba opět vyleštit. Doporučujeme použít 
retrakční vlákno při prováděné kontrole nasazení rekonstrukce. Je bezpodmínečně nutné, aby 
pracovní plocha, kde dochází k lepení ke kompozitu, byla dobře osušená (tamponky, ruličkami či 
buničinou). Doporučujeme udržet pracovní místo kompletně suché, tedy nejlépe při použití 
koferdamu. 
 
Povrchy restaurace očistit rotačními kartáčky a čisticí pastou.  
Odstranit plak a usazeniny ostatních materiálů. 
 
- Preparace povrchu z keramiky/kompozitu 
Keramické/porcelánové restaurace:: 
Preparovat povrch keramiky podle návodu výrobce. Věnujte prosím pozornost všeobecným 
informacím níže: 
Leptat vnitřní plochy restaurace po dobu 40 – 60 sekund gelem obsahujícím 5% kyselinu 
hydrogenfluorovodíkovou. Poté odstranit gel vodním sprejem a kompletně vysušit. Přebytky či 
usazeniny v kavitě zabráňují silanizaci. 
Nanést silan aplikátorem micro brush. Nechat reagovat po dobu minimálně 3 minut, ofouknout 
suchým vzduchem a pokrýt povrch velmi tenkou vrstvou adhezíva (bondu). 
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Restaurace z kompozitu: 
Opískovat vnitřní povrch, očistit lihem a osušit. Nečistit povrch kyselinou fosforečnou, tím zajistíte 
lepší adhezi. Poté nanést tenkou vrstvu bondingu. 
 
- Preparace povrchu zubu 
Příprava povrchu pomocí ENA Bond SE Primer 
Zdrsnit místo krouživými pohyby po dobu 20 sekund. Osušit suchým nemastným vzduchem 
dokud se tekutina nevstřebá.  
Upozornění: Leptat sklovinu není nutné, avšak podpoří se tím lepší adheze rekonstrukce ke 
sklovině. (Viz návod na použití ENA etch). 
 
Aplikace bondu ENA Bond SE 
Nanést tenkou vrstvu bondingu ENA Bond SE. Pro zajištění vynikající adheze nesmí povrch 
"plavat". Před nanesením duálně polymerujícího materiálu je doporučeno krátce 
předpolymerovat lampou* po dobu 10 sekund. 
 
*V případě restaurací fazetami není nutné adhezívum v tomto případě nanášet, neboť světlo 
fazetami prostoupí a adhezivní plocha bude dobře polymerovaná při samotné cementaci. V 
případě inlejí, overlejí, onlejí je však doporučováno předpolymerovat adhezívum před samotným 
cementováním, neboť díky tloušťce materiálu není světlo schopno materiálem prostoupit. Při 
samotném cementování by u těchto případů nebyla dostatečná adheze. 
 
- Adaptace rekonstrukce a odstranění přebytků 
Pokrýt vnitřní plochy restaurace cementačním adhezivem (např. Ena Cem) podle návodu 
výrobce. 
Adaptovat restauraci na místo, lehce zatlačit. Zafixovat a přidržet na svém místě. 
Odstranit okamžitě přebytky pomocí aplikátorů micro brush, roliček, dentální nitě nebo sondou. 
Velkou pozornost je třeba věnovat odstranění přebytků u těžko dostupných míst před polymerací 
(aproximální hrany, gingivální okraje).  
Po odstranění přebytků je třeba urychleně konvergovat okraje restaurace glycerínem (blokátorem 
vzduchu). Tím ze zamezí tvorbě inhibiční vrstvy kyslíku. Tento gel je možné po závěrečné 
polymeraci omýt vodou. 
Po zkontrolování správného usazení rekonstrukce polymerovat lampou po dobu 40 sekund. 
 
- Zakončení restaurace 
Odstranit retrakční vlákno. 
Zkontrolovat okluzi a pohyby/funkci. Opravit, je-li potřeba. 
Vyleštit okraje restaurace lešticími nástroji nebo disky. 

 
Důležité upozornění 
 
- Při déle trvající práci než dojde k závěrečnému usazení restaurace, je doporučeno odklonit 
zubařské světlo, aby se zabránilo předčasné polymeraci adhezív. 
- Pro polymeraci tohoto materiálu použít polymerační lampu s emisí světelného spektra 350-500 
nm. Uváděné časy polymerací jsou pro přístroje s kompatibilní intenzitou (min. 400mW/cm2). 
Polymerování LED lampou vyžaduje stejné polymerační časy. S lampami o vyšším výkonu 
(>1200mW/cm2) je možno redukovat čas expozice o 25 %.  Prosíme, aby se pravidelně prováděly 
kontroly intenzity výkonu používané lampy, neboť požadovaných vlastností finální rekonstrukce je 
možno docílit pouze se správně výkonným polymeračním zařízením. Zkontrolujte návod k použití 
lampy daný výrobcem. 
- Maximálních výsledků adhezivní síly je možné dosáhnout pouze správnou aplikací ENA Bond 
SE. Materiál je nutno aplikovat malým štětečkem, micro brushem, na sklovinodentinové povrchy. 
Adhezívum je nutné masírovat minimálně po dobu 20 sekund. Musí být zajištěno, aby celý povrch 
jak dentinu, tak skloviny byl suchý a pokrytý ENA Bond SE. Nesmí být nikde žádné vlhké 
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přebytky. Materiál musí být pečlivě vysušen suchým vzduchem. Světlem polymerovat ENA Bond 
SE po dobu 10 sekund. Po polymeraci musí povrch stále zůstat vlhkým a nesmí ztuhnout. Po 
aplikaci kompozitu na suchý povrch, vytvoří ENA Bond SE spolu s kompozitním materiálem 
optimální adhezivní hodnoty a prostředí bez obsahu kyslíku. 
- Uchovávat při 2°C – 10°C. 
- Po každém použití pevně uzavřít uzávěr. 
- Nepoužívat výrobek po době expirace (viz nálepka nebo krabice). 
- Shora uvedený návod je velmi důležitý a je nutné postupovat pečlivě podle návodu. 
- Výrobce nenese zodpovědnost za jakékoliv vady zapříčiněné nesprávným skladováním a 
zacházením s výrobkem. 
 
Bezpečnostní prohlášení 
Nebezpečí popálení kůže a poranění očí. Možné alergické kožní reakce. 
 
Preventivní opatření 
Nevdechovat výpary. Při práci používat ochranné rukavice/oblek, chránit oči a obličej. Při kontaktu 
primeru s kůží odstranit/svléknout všechny kontaminované části oděvu. Opláchnout kůži vodou. 
Zasáhne-li primer oči: proplachovat opatrně oči vodou po dobu několika minut. Odstranit kontaktní 
čočky, jsou-li v očích. Nutno vyhledat lékařskou pomoc. Při podráždění pokožky nebo vyrážce 
vyhledat odborného lékaře. 
 
 
 
 
 

0123 
 
 
  
MICERIUM S.p.A. 
Via G. Marconi 83 - 16036 - Avegno (GE) Italy   
Tel. +39-0185-77887880   Telefax: +39-0185-7887970  
www.micerium.com    e-mail: hfo@micerium.it 
 
Dovozce a distributor:  
ItalDent s.r.o., Rousovická 623/2, 181 00 Praha 8, Tel: 233 552 022, Fax: 233 551 165, 
www.italdent.cz           e-mail: info@italdent.cz 
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