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ETCHING GEL 37% 
Kyselina fosforečná

(CS) Ena Etch    
 
Návod na použití 
Popis produktu a zamýšlené použití 
37% leptací gel na bázi kyseliny fosforečné, určený k leptání skloviny a/nebo dentinu pro adhezivní výplně a 
adhezivní cementaci.  
Indikace  
Adhezivní zubní výplně a cementování náhrad. 
Aplikace 
Jelikož má Etching gel červenou barvu a gelovitou pevnou konzistenci, velmi snadno se nanáší a drží pod 
kontrolou. Zakřivený kovový hrot aplikátoru nanáší gel přesně i na těžko dostupná místa. 
Dezinfekce / Ochrana před křížovou kontaminací 
Nasaďte na stříkačku aplikační kanylu a nasaďte příslušný sáček ochranné bariéry. Propíchněte sáček aplikační 
kanylou. Použití ochranné bariéry usnadňuje čištění a dezinfekci stříkačky mezi jednotlivými pacienty. Po 
použití stříkačky nejprve odstraňte aplikační kanylu a zahoďte ve vhodném odpadu. Nasaďte víčko na 
stříkačku a dezinfikujte tento product pomocí dezinfekce střední úrovně (kontakt s kapalinou), jak doporučuje 
Centres for Disease Control a schvaluje American Dental Association. Pokyny pro kontrolu infekcí v oblasti 
péče o zuby – “Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings – 2003 (Vol.52; No. RR-17), 
Centers for Disease Control and Prevention.  
Přenos materiálu ze zásobní stříkačky do menší prázdné aplikační stříkačky: odšroubujte víčko zásobní 
stříkačky a nasaďte adapter. Našroubujte prázdnou aplikační stříkačku na protilehlou stranu adaptéru. 
Zkontrolujte, zda je správně utěsněna. Naplňte aplikační stříkačku pomalým a stálým tahem za píst. Druhou 
rukou současně stiskněte píst zásobní stříkačky, abyste podpořili proces přenosu. Aplikační stříkačku 
nepřeplňujte. Při přenosu materiálu nesmí stříkačky mířit na žádné osoby. Z hygienických důvodů nevracejte 
žádný material z aplikační stříkačky do zásobníku. Po nasazení aplikační kanyly na stříkačku je tato připravena 
k použití. Pro zajištění sledovatelnosti napište číslo šarže a datum expirace na aplikační stříkačku. 
Upozornění: aplikační stříkačku lze použít na více pacientů, ale naplněna může být pouze jednou. 
Dávkování a typ aplikace: 
Preparace: 
Izolujte dáseň a přilehlé zuby (např. koferdamem, vazelínou, matricemi). Oblasti leptané skloviny musí být 
očištěny, opláchnuty a důkladně vysušeny. Obnažený dentin by měl být podložen tak, jak operatér považuje 
za nejvhodnější. 
Leptání: 
Technika selektivního leptání:  
Naneste Etching na preparovaný okraj skloviny naprosto přesně a nechte působit 30 sekund (20-30 sekund 
pro nezralou sklovinu; 90-120 pro fluoridované a mléčné zuby). Poté každý připravený povrch opláchněte 
alespoň 5 sekund velkým množstvím vody a naleptané povrchy vyfoukejte vzduchem z kompresoru bez 
příměsí oleje. Po naleptání se povrch skloviny jeví jako křídově bílý. Pokud ne, tak je nutné znovu leptat. 
Nedotýkejte se a nekontaminujte leptaný povrch slinou před nanesením bondu Ena Bond SE. Pokud se povrch 
kontaminuje po osušení slinou, je nutné jej krátce znovu naleptat (cca 10 sekund). Ověřte, že se povrch jeví 
křídově bílý. 
Technika total etch (celkového leptání): 
Doporučujeme techniku totální leptání 37% kyselinou fosforečnou v gelu (Ena Etch) po dobu 15-30 sekund 
pro  sklovinu a vitální dentin, 1 minutu pro sklerotický dentin a 2 minuty pro nevitální dentin.  Opláchtěte po 
dobu 5 sekund a osušte leptaný povrch  vzduchem bez příměsi oleje; Naleptaná sklovina má bíle vápenatý 
vzhled. Naleptané povrchy by neměly být před aplikací bondu (Ena Bond) kontaminovány. V případě 
kontaminace slinou opět opláchněte, osušte a znovu naleptejte (zabraňte vysychání dentinu). 
Bezpečnostní opatření / Varování:  
Leptadlo obsahuje kyselinu fosforečnou (37%). Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.   
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Pokyny pro bezpečné zacházení: kůže (nebo vlasy) okamžitě odstraňte veškerý kontaminovaný oděv. 
Opláchněte vodou. Dojde-li k podráždění kůže nebo vyrážce: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.  Oči: 
Vyplachujte opatrně vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontakční čočky a pokračujte s výplachem.  
Okamžitě kontaktujte toxikologické centrum/lékaře.  
Při používání tohoto produktu používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a brýle/ochrannou obličejovou 
roušku. Nikdy nedovolte, aby se tento material dostal do kontaktu s dásní, obnaženým dentinem nebo 
sousedními zuby. 
Upozornění: pokud nepoužíváte techniku total-etch, izolujte dentinové oblasti vhodným materiálem. Pro 
zachování hygieny je nezbytné pro každou novou aplikaci používat novou aplikační kanylu. Po použití 
aplikační stříkačky sejměte aplikační kanylu a mírně zatáhněte píst stříkačky zpětným chodem, aby se 
zabránilo nežádoucímu vytečení leptacího gelu. Po použití stříkačku pevně uzavřete. Abyste zabránili 
vysychání leptacího gelu, uchovávejte stříkačku na chladném místě (3-25°C / 38-77°F). Nepoužívejte po 
uplynutí doby použitelnosti. Pouze pro použití zubními lékaři. 
Interakce s jinými materiály: 
Vzhledem k tomu, že Etching gel může naleptat take podložky kavit (např. hydroxid vápenatý), používejte 
pouze látky odolné kyselinám. 
Vedlejší účinky 
Aby se předešlo možným reakcím pulpy v kavitách s obnaženým dentinem, je třeba pulpu chránit 
odpovídajícím způsobem (např. aplikovat přípravek s hydroxidem vápenatým). Při správném použití tohoto 
zdravotnického prostředku jsou nežádoucí vedlejší účinky extrémně vzácné. Nelze však zcela vyloučit reakce 
imunitního systému (alergie) či lokální diskomfort. Pokud se dozvíte o nežádoucích vedlejších účincích – i když 
je pochybné, že vedlejší účinek způsobil náš produkt – laskavě nás kontaktujte. Jakýkoli vážný incident týkající 
se prostředku musí být hlášen výrobci (Micerium S.p.A.) a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je 
uživatel a/nebo pacient usazen. 
Kontraindikace / interakce: pokud má pacient známou alergii nebo přecitlivělost na některou složku tohoto 
přípravku, doporučujeme jej nepoužívat nebo pouze pod přísným lékařským dohledem. V takových případech 
na požádání dodáme složení našeho zdravotnického prostředku. Zubař by měl před použitím produktu zvážit 
známé interakce a křížové reakce produktu s jinými materiály, které se již nacházejí v ústech pacienta. 
Preventivní opatření pro leptání: je nezbytné, aby naleptaná sklovina a dentin nebyly ničím kontaminovány, 
jinak je třeba process leptání zopakovat. 
 
Bezpečnostní listi dostupné na webové stránce : www.micerium.com 
 
Odstraňování problémů leptání

Problém Příčina Náprava

Materiál vysušený, tuhý Stříkačka byla ponechána otevřená Zavřít pevně stříkačku po každém po-
užití

Restaurace nezůstává pevně 
připojená

Nevhodná lešticí pasta – pasty na 
bázi olejů mohou zanechat film, 
který brání procesu leptání

Nepoužívat olejové lešticí pasty

Nanášení leptacího gelu štětcem,  
nebezpečí “přeleptání“

Nenanášejte leptací gel štětcem,  
pouze naneste

Gel je nedostatečně opláchnut,  
zbytky kyseliny mohou negativně 
ovlivnit polymeraci

Oplachujte každý povrch prepa-
race po dobu minimálně 5 sekund

Zub byl vysušen nedostatečně 
nebo kontaminovaným vzduchem

Použít pouze stlačený vzduch v 
kompresoru bez příměsí olejů

Kontaminace slinou Opakovat leptání cca 10 sekund


