
(CS) ENA CEM 
 

EnaCem je duálně polymerující, radioopákní, fluorescentní tmelící kompozit, dostupný v barvě dentinu (UD2), určený k cementování čepů  
a konstrukce pahýlu, k tmelení keramických a kompozitních inlejí, onlejí, faset a korunek. Vyhovuje normám ISO 4049. 
 
Složení: 
Prášek ze skelných částic, diuretandimetakrylát; Tetrametylendimetakrylát, Oxid křemičitý, Prepolymer, Dibenzoylperoxid. 
Obsah plniv: 63 % váhy anorganických plniv (0,005-4 µm a 0.7 µm 
 
Indikace. EnaCem se používá k cementování : 
-  čepů 
-  keramických laminovaných fazet, inlejí, onlejí, plášťových (žaketových)  korunek, korunek a můstků z keramiky či kovového základu 
-  kompozitních fazet, inlejí, onlejí, korunek a můstků  
 
Kontraindikace 
Nezpolymerovaná pryskyřice by mohla způsobit alergii pokožky. Uživatel musí pracovat v rukavicích. V případě již prokázané alergie na 
některou ze složek tento přípravek nepoužívejte. 
Nežádoucí vedlejší účinky 
V případě hlubokých kavit doporučujeme použít podložku s cílem předejít podráždění dřeně. 
Látky, jejichž kontaktu je třeba 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 + Ena Bond Catalyst. 
 
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 menší než průměr 
kořenového kanálku po endodontickém ošetření. Čep musí 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 (např. EnaPost), který odpovídá poslednímu vrtáku Gates-Glidden a přistupte k přípravě prostoru pro čep.  
Použijte preparační nástroje 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 preparované přebytky z kanálku proudem vody vodního spreje. Postupně volte vrtáky sekvenčně o větším průměru, 
dokud nedosáhnete požadovaného průměru a hloubky. 
E. Zvolte čep (např. EnaPost) odpovídající poslednímu vrtáku použitému k přípravě prostoru pro čep a vložte čep do připravené kavity. 
Pro lepší adaptaci jej zkraťte v nezbytné míře na okluzálním nebo apikálním konci diamantovým separačním diskem (dle klinického 
protokolu), 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 (např. 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 opískování povrchu kavity, aby se odstranily zbytky kořenové výplně. 
H. Kanálek náležitě opláchněte vodním sprejem, aby se odstranila veškerá kyselina. Odsajte vodu a kanálek vysušte papírovým čepem. 
Nesušte suchým vzduchem, aby se udržela vlhkost dentinu.   
I. Do kavity a kanálku naneste odpovídající bond, např. směs EnaBond a EnaBond Catalyst (1:1). Toto adhezivum by mělo být nanášeno 
na povrch příšlušným mikroštětečkem nebo papírovým čepem. Upozornění: Přesvědčte se, že mikroštěteček obsáhne kanálek v celé 
délce a bond je rovnoměrně rozprostřen. Mikroštěteček by se neměl dotýkat povrchu či případně uvíznout. Vysušte vzduchem pro 
eliminaci vody a zbytků rozpouštědel. Vložte čep pro kontrolu kanálku a lepší vtlačení adheziva do dentinových tubulů.  
J. Nasaďte míchací nástavec a stříkačkou vstříkněte dvousložkový cement EnaCem. Obě složky 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. Postupujte podle návodu k použití a skladování. 
K. Polymerujte světlem po dobu 60 sekund a přistupte k rekonstrukci. Použijte mikrohybridní estetický kompozit (např. Enamel Plus HRi, 
nebo Ena Cem pro vytvoření pahýlu. Pozor: Intraorální polymerace je docílena po 3-4 min. Pracovní doba s EnaCem je cca 2 min. 
(intraorálně při 37°C). 
 
2. Tmelení kompozitní korunky & můstku, fasety,  inleje a onleje 
A. Odstraňte provizorní náhradu a vyčistěte kavitu.  
B. Nasaďte koferdam. Opískujte a očistěte preparovaný povrch lihem. 
C. Leptejte po dobu 1 minuty povrch zubu 37 % kyselinou fosforečnou např. EnaEtch.  
D. Naneste směs EnaBond a EnaBond Catalyst podle návodu k použití Ena Bond Ena Etch. 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 např. EnaBond, nepolymerujte, ale pečlivě vysušte.   
F. Na vnitřní plochu náhrady naneste malé množství cementu EnaCem, umístěte rekonstrukci na zub a mechanicky nebo manuálně 
kondenzujte. Odstraňte přebytky kompozita a polymerujte po dobu 60 sekund z každé strany zubu.  
Pozor: Intraorální polymerace je docílena po cca 3-4 min. Pracovní doba s EnaCem je cca 2 min. (intraorálně při 37°C).  
G. Zkontrolujte okluzi, dokončete a vyleštěte (doporučujeme system Enamel plus Shiny).  
  
3. Tmelení kovové & keramické korunky & můstku & fasety & inleje a onleje 
A. Odstraňte provizorní náhradu a vyčistěte kavitu.  
B. Nasaďte koferdam. Opískujte a očistěte preparovaný povrch lihem.   
C. Leptejte po dobu 1 minuty povrch zubu 37 % kyselinou fosforečnou např. EnaEtch.  



D. Naneste směs např. Ena Bond a EnaBond Catalyst podle návodu na použití Ena Bond Ena Etch. 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 9,6 % kyseliny fluorovodíkové (Ena Etch), dobře opláchněte a poté aplikujte silan (Ena Etch). V případě aplikací na kovový 
základ může být použit speciální systém metal primer jako např. Ena Tender Bond v kombinaci s Tender Paste Opaque. 
F. Na vnitřní plochu náhrady naneste malé množství cementu EnaCem HF ve zvolené barvě, umístěte rekonstrukci na zub a mechanicky 
nebo manuálně kondenzujte. Odstraňte přebytky kompozita a polymerujte po dobu 60 sekund z každé strany zubu.  
Pozor: Intraorální polymerace je docílena po cca 3-4 min. Pracovní doba s EnaCem je cca 2 min (intraorálně při 37°C).  
G. Zkontrolujte okluzi, dokončete a vyleštěte (doporučujeme system Enamel plus Shiny). 
 

Informace o polymeraci 

 Pokojová teplota 
cca 21°C (cca 21°F) 

Intraorálně 
37°C (cca. 98,6°F) 

Pracovní doba 3 - 4 min. cca. 2 min. 

Doba polymerace  
vč. pracovní doby 

 
cca. 7 - 9 min. 

 
cca. 3 - 4 min. 

 
Polymerace světlem 
 

Intenzita světla Optická vlnová délka Doba polymerace povrchu 

> 500 mW/cm2 350 - 500 nm 60 sek. 

 
Pozor: po odstranění přebytků je nutné opakovat polymeraci okrajů po dobu 20 sek. 
 
Je nezbytné použít polymerační zařízení se spektrem 350 - 500 nm. Požadovaných fyzikálních parametrů lze dosáhnout pouze za použití 
mnohastěnné reflexní jednotky. Z tohoto důvodu doporučujeme pravidelnou kontrolu intenzity světla v souladu s pokyny výrobce. Materiál 
také polymeruje chemicky bez použití světla. Intraorální polymerace je docílena po cca 3-4 min. Pracovní doba s EnaCem je cca 2 min. 
(intraorálně při 37°C).  
 

DOBA POUŽITÍ A PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ 
Výrobek skladujte při teplotě od 2°C do 10°C (od 36°F do 50°F) v chladničce. Materiál používejte při pokojové teplotě. Výrobek 
nepoužívejte po vypršení doby použitelnosti (viz etiketa na stříkačce). Z hygienických důvodů se míchací nástavce používají jednorázově. 
Zdravotnický prostředek, pouze pro dentální použití: uchovejte mimo dosah dětí. Po použití ponechte míchací koncovku na duální 
stříkačce, aby tím zůstala stříkačka uzavřená. Před dalším použití nahraďte použitou koncovku koncovkou novou. Chraňte před přímým 
slunečním zářením. 
 
Bezpečnostní prohlášení 
Obsahuje tetrametylendimetakrylát, dibenzoylperoxide,  Difenyl (2,4,6-trimetylbenzoyl) oxid fosfinu. Může způsobit alergické kožní reakce. 
Preventivní opatření 
Vyvarujte se vdechnutí částic prachu/kouře/plynů/par/sprejů. Při práci používejte ochranné rukavice. Okamžitě svléknout veškeré 
kontaminované oblečení. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyprat. Při podráždění pokožky nebo vyrážce vyhledejte 
odbornou lékařskou pomoc. 
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