
ENA CEM Z 

Ena Cem Z je speciálně vyvinutý samotuhnoucí duální kompozitní cement vhodný zejména pro 
restaurace z oxidu zirkoničitého, drahých kovů a keramiky lepených na oxidozirkoničitý základ.  

Ena Cem Z Primer je adhezivní agens mezi oxidem zirkoničitým, kovy, celokeramickými restauracemi a 
povrchovými materiály.  

Čas zpracování 
Doba zpracování a tuhnutí je závislá na teplotě prostředí. Následující časy jsou platné od chvíle, kdy je 
Ena Cem Z vytlačen z míchací kanily.   

 
teplota okolního prostředí cca 21°C 

(69°F) 
teplota v dutině ústní 37°C 

(98°F) 

čas zpracování 3 - 4 min. cca 1 min. 

čas tuhnutí (včetně zpracování) cca 6 min. 2 - 3 min. 

 
Poměr mixu 
V případě použití míchací kanily je Ena Cem Z vždy namíchán v nejvhodnějším poměru 1:1. 

Složení 
Ena Cem Z 

 Monomer matrix: diuretan dimethakrylat, urethan akrylát 

 Celkový obsah plniv: 62% (váhových) anorganické plnivo, skleněné plnivo (průměrná velikost 
částic 5 µm), Cristobalite – vysokoteplotní forma oxidu křemičitého v prášku (průměrná velikost 
částic 3 µm), pyrogenní křemen 

Ena Cem Z Primer 

 Ethanol, derivát kyseliny fosfonové 

Indikace  Ena Cem Z byl vyvinut pro následující indikace: 
1. trvalé tmelení nepřímých restauraci kovových (vzácné kovy, jiné kovy, titanium), 

metalokeramických (např. oxid zirkoničitý, oxid hlinitý) nebo sklokeramických na implantátovém 
abutmentu vyrobeném z oxidu zirkončitého 

2. tmelení oxido zirkoničitých konstrukcí na implantátovém abutmentu z oxidu zirkoničitého nebo 
kovu (např. titanium) adhezí 

3. adhezivní tmelení abutmentů z oxidu zirkoničitého na titanový základ 

Ena Cem Z Primer slouží jako adhezivní agens 
1. pro všechny výše zmíněné indikace 
2. mezi akryláty/kompozity a oxidem zirkoničitým 

 

Kontraindikace 
Nepoužívat  Ena Cem Z v následujícíh případech: 

 pacient má prokázanou alergii na jednu ze složek výrobku 

 tmelení restaurací na přirozený zub 

 alespoň jedna z částí není z oxidu zirkoničitého 

 není možné bezpečně očistit a osušit ošetřovanou oblast nebo pokud předepsaný způsob užití 
nemůže být aplikován 

 při cementování implantátových čepů na pahýly přirozených zubů 



Pokud si je pacient vědom vysoké citlivosti na některou ze složek tohoto výrobku, nedoporučuje se jeho 
použití nebo pouze pod přísným lékařským dozorem. Před použitím výrobku je třeba zvážit známé 
interakce a možné reakce výrobku s dalšími materiály již aplikovanými v ústech pacienta.  
Nepolymerované akryláty mohou způsobovat alergické kožní reakce, mělo by být proto užito vhodných 
preventivních opatření. Přerušit užití pokud se objeví alergická reakce. Nepoužívat výrobek, pokud si je 
uživatel nebo pacient vědom alergie na některou ze složek. 

Vedlejší účinky 
V případě, že výrobek je užíván správně dle předepsaného postupu, nežádoucí vedlejší účinky se mohou 
objevit jen ve výjimečných případech. Imunitní reakce (např. alergie) nebo místní diskomfort však 
nemohou být zcela vyloučeny. Pokud jste si vědomi nežádoucích vedlejších účinků, uvědomte prosím 
neprodleně výrobce. 

Varování  
Nepolymerovaná Ena Cem Z pasta může způsobit mírné podráždění. Vyhýbat se kontaktu s kůží, očima 
a sliznicí. Při zasažení očí vypláchnout vydatným množstvím vody, kontaktovat  lékaře. V případě 
zasažení kůže, ihned opláchnout vydatným množstvím vody. 

 

Nežádoucí materiály 
Fenolické substance (např. eugenol) inhibují polymeraci. Nepoužívat podkladové materiály obsahující 
takové substance (např. oxid zinku-eugenolové cementy). 
Oxidační dezinfektanty (např. peroxid vodiku) mohou ovlivňovat tuhnutí a tím i polymeraci. Z tohoto 
důvodu nedezinfikovat ústí zásobníku žádným oxidačním dezinfekčním prostředkem. Dobře očistit lihem. 

Návod k použití 

Před aplikací zahřát na pokojovou teplotu. Při nižších teplotách je práce s pastou obtížná. Po vytlačení je 
nutno pracovat rychle, materiál rychle polymeruje. 

A.Cementování nepřímých kovových (vzácné kovy, jiné kovy, titan), metalokeramických (např. 
oxid zirkončitý, oxid hlinitý) nebo sklokeramických restaurací na implantátové abutmenty 

A1. Odstranění dočasné restaurace 
Odstranit dočasnou restauraci, v připadě nutnosti také dočasný abutment. Části, které mají být 
cementovány, očistit pečlivě alkoholem (např. isopropanol). Následně vysušit vzduchem bez příměsi 
oleje. Zabránit přístupu vlhka a kontaminace. 

A2. Kontrola adaptace trvalého abutmentu 

 Použít výhradně originální sadu nástrojů pro upevnění trvalé restaurace v ústech pacienta. Řídit  
se instrukcemi výrobce.  

 Pro lepší kontrolu usazování restaurace a následného odstranění přebytečného materiálu se 
doporučuje použít retrakční vlákno. 

A3. Usazení restaurace a vysušení oblasti aplikace 

 Zkontrolovat usazení restaurace a okluzi. 

 V případě křehkých tenkých keramických restaurací zkontrolovat velmi pečlivě okluzi, aby 
nedošlo k  porušení ještě nezpolymerované konstrukce. 

 V případě potřeby použít kvalitní diamantové brousky a při mírných otáčkách a mírném tlaku 
provést drobné úpravy. Přeleštit nehladké povrchy. 

 Je nezbytné, aby oblast cementování byla dobře vysušena (např. válečky). Doporučujeme použití 
koferdamu. 

A4. Ošetření povrchu abutmentu 

 Uzavřít kanál abutmentu např. provizorní výplní. Tim je zabráněno vstupu cementového 
kompozitu do kanálu.  



 Očistit a osušit abutment (viz A1). 

 Aplikovat Ena Cem Z Primer rovnoměrně štětcem a nechat odpařit po dobu 1 min.  V případě 
nutnosti aplikovat druhou vrstvu. 

A5. Ošetření povrchu restaurace 
V zásadě dle instrukcí výrobce, např. dle následujícího postupu: 

 Restaurace z kovu, oxidu zirkoničitého nebo z keramiky oxidu hlinitého 
o Očistit a osušit restauraci (viz A1). 
o Opískovat  vnitřní povrchy restaurace oxidem hlinitým (30-50 µm), max tlak 2 bar. 
o Osušit restauraci proudem vzduchu bez příměsi oleje. 

Pozn:  Pro ideální spojení mezi povrchy nepoužívat k očištění kyselinu fosforečnou. 

 Restaurace z lithio-disilikatové sklokeramiky (např. e.g. IPS e.max Press, IPS e.max CAD Ivoclar 
Vivadent)  

o Leptat 5% kyselinou fluorovodíkovou po dobu cca 20 sekund nebo dle instrukcí pro 
použití materiálu. 

o Pečlivě vypláchnout vodou a osušit proudem vzduchu bez příměsi oleje. 
o Rovnoměrně nanést Ena Cem Z štětečkem nebo aplikátorem a nechat odpařit po dobu 

cca 1min. V případě nutnosti aplikovat druhou vrstvu. 

A6. Aplikace Ena Cem Z 

 Nasadit jednorázovou míchací kanilu na duální zásobník. Odstranit a nepoužívat počáteční 
vytlačené malé množství materiálu. 

 Vytlačit Ena Cem Z a nanést požadované množství přímo na restauraci. Rovnoměrně rozetřít. 

 Nechat použitou míchací kanilu jako uzávěr zásobníku do dalšího použití; materiál v použité 
kanile ztuhne. 

A7. Usazení restaurace a odstranění přebytečného materiálu 

 Umístit restauraci na požadované místo použitím mírného tlaku. Zafixovat a přidržet v místě. 

 Neprodleně odstranit veškerý přebytečný materiál (např. jednorázovým štětcem, tampony, 
dentální nití nebo sondou). Dbát predevším na odstranění přebytečného materiálu před jeho 
ztuhnutím z těžko dostupných míst (např. aproximálních, okrajů dásní).  

Ihned po odstranění přebytečného materiálu překrýt okraje restaurace vrstvou glycerinu. Zabrání se tak 
vytvoření kyslíkové inhibiční vrstvy. Gel je možné po úplném ztuhnutí cementu omýt vodou. 

A8. Dokončení restaurace 

 Odstranit retrakční vlákno. 

 Zkontrolovat okluzi a pohyb/funkčnost. Provést případné úpravy. 

 Vyleštit všechny okraje restaurace leštícími nástroji nebo disky. 

B. Cementování individuálních abutmentů z oxidu zirkončitého na adhesivní titanový základ 

B1. Ošetření povrchu adhesivního titanového základu 

 Upravit spodní část titanového základu na implantátový průměr na styčných plochách (přechod 
oxid zirkončitý/titan) v souladu se subgingivální oblastí a s ohledem na anatomické aspekty. Je 
třeba vzít v úvahu minimální šířku stěny oxidozirkoničité části. 

 Po dobu cementování přišroubovat hexagonální spojení titanového základu na laboratorní 
implantát pro lepší ochranu. 
 

Upozornění: Pro tmelení používat výhradně laboratorní šroub! Scan šroub není pro tmelení vhodný. V 
případě vniknutí cementu do mikrootvorů už není později možné šroub odstranit. 
 

 Zakrýt závit šroubu v titanovém základu voskem. 



 Očistit pečlivě titanové základy alkoholem (např. isopropanol) a osušit proudem vzduchu bez 
příměsi oleje. Zamezit přístupu vlhka a kontaminace. 

 Opatrně opískovat adhezivní titanový základ 50 µm oxidem hlinitým při max tlaku 2,5 bar. 

 Nanést Ena Cem Z rovnoměrně štětcem a nechat odpařit po dobu 1 min. V případě potřeby 
aplikovat druhou vrstvu. 
 

B2. Ošetření povrchu abutmentu z oxidu zirkoničitého 

 Očistit pečlivě abutment alkoholem (např. isopropanol) a vysušit proudem vzduchu bez příměsi 
oleje. Zamezit přístupu vlhka a kontaminace. 

 Opatrně opískovat vnitřek abutmentu 50 µm oxidem hlinitým při max tlaku 1.0 bar. 

 Nanést Ena Cem Z Primer rovnoměrně štětcem a nechat odpařit po dobu 1 min. V případě 
potřeby aplikovat druhou vrstvu. 
 

B3. Cementování abutmentu a odstranění přebytečného materiálu 

 Nasadit jednorázovou míchací kanilu na dvoukomorový zásobník. Odstranit a nepoužívat 
počáteční vytlačené malé množství materiálu.  

 Vytlačit Ena Cem Z z míchací kanily a nanést požadované množství přímo na abutment. 
Rovnoměrně rozetřít. 

 Nechat použitou míchací kanilu jako uzávěr na zásobníku do dalšího použití; materiál v použité 
kanile ztuhne. 

 Pod mikroskopem pečlivě a opatrně odstranit přebytečné adhezivum uvnitř šroubového kanálu. 

 V případě nutnosti použít vhodný předvrták pro vyhlazení vnitřku šroubového kanálu v titanové 
vložce. 
 

B4. Dokončení cementovaného abutmentu 

 Po cementování jsou kónické abutmenty z oxidu zirkoničitého ošetřeny ve frézovacím stroji pro 
získání lesku. Následně doleštit manuálně do vysokého lesku. 
 

C.  Použití Ena Cem Z Primer pro spojení z oxidu akryláto-zirkoničitého 
 
C1. Ošetření povrchu restaurace z oxidu zirkoničitého 

 Očistit pečlivě povrch alkoholem (např. isopropanol). Následně vysušit proudem vzduchu bez 
příměsi oleje. 

 Zcela zamezit vlhkosti a kontaminaci. 
 

C2. Aplikace Ena Cem Z Primer 

 Rovnoměrně nanést Ena Cem Z Primer štětcem a nechat odpařit po dobu cca1 min. V případě 
nutnosti aplikovat druhou vrstvu. 

 Po nanesení primeru pokračovat rychle v práci. 
 

C3. Dostavba kompozitu  

 Aplikovat obvyklý svělem tuhnoucí kompozit na připravenou strukturu. Postupovat dle instrukcí 
výrobce. 
 

Použití a skladování 

 Ena Cem Z nutno uchovávat v chladu. Doporučená teplota uchovávání je 3-9ºC (cca 37-48ºF). 
Pro účely skladování ponechat použitou míchací kanilu jako uzávěr na zásobníku. 

 Ena Cem Z Primer nutno uchovávat při teplotě 10-25ºC (50-77ºF). Po použití okamžitě uzavřít 
lahvičku, aby nedocházelo k odpařování nestálých částic. 

Trvanlivost 

 Maximální doba trvanlivosti je uvedena na štítku balení. 

 Nepoužívat po uplynutí doby expirace. 
Obsah 

 Ena Cem Z Primer:  5 ml 

 Ena Cem Z:  8 g 



 
Ena Cem Z – fyzikální vlastnosti 

 Tvrdost  dle Vickerse   200 MPa 

 Pevnost v ohybu   87 MPa 

 Modul elasticity    5094 MPa 

 Pevnost v tlaku    211 MPa 

 Pojivová pevnost oxidu zirkončitého 25.5 MPa  
Upozornění 
Tento produkt byl vyvinut pro použití v zubním lékařství. Vždy postupovat dle instrukcí výrobce. Výrobce 
nenese zodpovědnost za škody způsobené použitím výrobku pro jiné než dentální užití nebo jeho 
nesprávným použitím. Je odpovědností uživatele zvážit, zda výrobek je vhodný pro zamýšlený účel. 
Obzvláště pokud tento účel není uveden v tomto návodu. 
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