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- CEMENTOWANIE WKŁADÓW 

- ODBUDOWA ZRĘBU 

- CEMENTOWANIE LICÓWEK I KORON 

- CEMENTOWANIE WKŁADÓW I NAKŁADÓW 

- CEMENTOWANIE MOSTÓW 

- CEMENTOWANIE PRAC NA METALU 

 

EnaCem to podwójnie utwardzalny, fluorescencyjny i kontrastowy na zdjęciach rtg., materiał 

kompozytowy w kolorach zębinowych (UD1,UD2,UD3,UD4) do cementowania wkładów 

koronowo - korzeniowych, odbudowy zrębu, cementowania wkładów kompozytowych i 

porcelanowych, nakładów, licówek i koron. Spełnia wymogi ISO 4049:2000. Dostępne są 

również próbniki koloru zgodne z kolorystyką cementu.  

 

Skład  

 Matryca monomerowa: Diurethandimethacrylate, 1,4 Butandioldimethacrylate. 

 Łączna zawartość wypełniaczy: 77 %wagowo; wypełniacz szklany: średni rozmiar 

cząsteczki 4.3 μm oraz 0,7 μm ; wysoko rozproszony dwutlenek krzemu: średni rozmiar 

cząsteczki 0. 012 μm 

Wskazania 

 cementowanie wkładów koronowo-korzeniowych z włókna szklanego 

 cementowanie ceramicznych licówek, wkładów, nakładów, koron, mostów  

 cementowanie kompozytowych wkładów, nakładów, koron, licówek, mostów   

 

Przeciwwskazania 

Nieutwardzona żywica może wywoływać podrażnienie skóry: zalecane używanie rękawiczek 

ochronnych. W przypadku uczulenia na dany środek zaprzestać stosowania. 

Działanie uboczne 

W przypadku głębokich ubytków zastosować podkład, aby zapobiec podrażnieniu  miazgi.  

Materiały, których nie należy stosować 

Materiały zawierające fenole, jak eugenol, mogą utrudniać utwardzenie kompozytu.  

Nie stosować takich materiałów, jako podkładów. Nie należy łączyć z samotrawiącymi 

systemami adhezyjnymi, gdyż może to utrudniać polimeryzację cementu. Zalecane stosowanie 

materiału łączącego EnaBond.  

Produkt należy przechowywać   

w lodówce 
 

http://www.micerdent.pl/


 

 

 

Cementowanie wkładów 

A. Wskazaniem do zastosowania wkładu koronowo korzeniowego jest utrata znacznej ilości 

tkanek twardych korony zęba. Brak jednej lub obu ścian stycznych w przypadku zębów 

przednich, brak jednego lub obu guzków, jednej lub więcej ścian w zębach bocznych, 

stanowi wskazanie do zastosowania wkładu koronowo- korzeniowego, w celu 

zapewnienia lepszej stabilizacji odbudowy.  

B.  Po radiologicznej weryfikacji leczenia endodontycznego w oparciu o zdjęcia dobieramy 

wkład, uwzględniając długość i średnicę kanału zęba. Wkład powinien być nieznacznie 

większy niż opracowanie  endodontyczne. Zasięg wkładu w części koronowej powinien 

odpowiadać zasięgowi zębiny. Zaleca się uwzględnienie sposobu preparacji kanału (kąt 

rozchylenia) podczas dobierania wkładu. Sugerowane jest stosowanie koferdamu.  

C. Gutaperkę należy usunąć z kanału korzeniowego przy użyciu wiertła Geates- Glidden. 

Zgodnie z zaleceniami pozostawiamy około 4-5 mm gutaperki w przywierzchołkowej 

części kanału. Wykonać kontrolne zdjęcie rtg.  

D. Po usunięci materiału odpowiednim do wybranego wkładu frezem zgodnym co do 

wielkości z ostatnim wiertłem typu Gatek używanym do preparacji, można przystąpić do 

opracowania kanału. Zaleca się stosowanie kątnicy redukcyjnej z chłodzeniem,  by 

uniknąć przegrzania tkanek. Wyjmując frez z kanału należy cały czas utrzymywać stałe 

obroty. Starannie oczyścić kanał przepłukując go wodą. Następnie zastosować kolejny 

co do wielkości frez, postępując wg opisanej procedury, aż do osiągnięcia właściwego 

rozmiaru i głębokości preparacji.  

E. Następnie należy przymierzyć wkład i określić jego długość. Do skracania wkładów 

zaleca się stosowanie tarczy diamentowej z chłodzeniem – przegrzanie uszkadza 

strukturę wkładu.  

F. Dobrany wkład należy odtłuścić, przecierając go wacikiem nasączonym alkoholem, a 

następnie pokryć mieszanką bondu i katalizatora (EnaBond + Ena Catalyst, łączonych 

po jednej kropli każdego preparatu). Opcjonalnie można również przeprowadzić 

silanizację wkładu w celu dodatkowego polepszenia adhezji cementu.  

G. W celu zapewnienia idealnej adhezji zaleca się przed wytrawianiem wypiaskowanie 

ubytku, pozwalające na należyte oczyszczenie ubytku i usunięcie pozostałości materiału 

endodontycznego. Przepłukać. Wytrawiać kanał stosując 37 % kwas ortofosforowy przez 

2 minuty. Bardzo dokładnie przepłukać kanał wodą, by usunąć żel wytrawiający.  

H.  Usunąć wodę przy użyciu ssaka i osuszyć kanał papierowym sączkiem, by utrzymać 

wilgotności zębiny i nie przesuszyć włókien kolagenowych. Nie używać dmuchawki. 

I. Nanieść do ubytku mieszankę bondu z katalizatorem przy użyciu mikropędzelka lub 

gąbeczki, a następnie sączkiem papierowym usunąć nadmiary materiału. Uwaga: 

upewnij się, czy system łączący został rozłożony równomiernie na całej powierzchni 

ubytku (nie można zostawić miejsca nie pokrytego). Osuszyć. Wprowadzić wkład do 

kanału, sprawdzając poprawność preparacji oraz wtłaczając dzięki temu materiał 

łączący w głąb kanalików zębinowych.  

J. Nanieść do kanału podwójnie utwardzalny cement kompozytowy EnaCem przy użyciu 

aplikatora mocowanego na końcówce mieszającej.  Nie wykorzystywać pierwszej dozy 

materiału wychodzącej ze strzykawki (ok. 0,5g.). Rozpocząć aplikację  od dna ubytku. 

Nie używać w tym celu lentulo, ani innych instrumentów obrotowych. Nanieść cement 

na powierzchnię wkładu, a następnie powoli wsunąć wkład do ubytku na pełną 

głębokość, pozwalając by wypłynął nadmiar cementu. Umieścić wkład we właściwej 

pozycji, uformować pozostałość cementu. 

K. Naświetlać przez 60 sekund i przystąpić do kompleksowej odbudowy przy użyciu 

materiału kompozytowego Enamel Plus HFO lub odtwarzając zrąb koronowy przy użyciu 

EnaCem HF pod uzupełnienie ceramiczne. Kompletna polimeryzacja chemiczna 

następuje po upływie 5-6 minut. Czas zachowania elastyczności cementu 2 minuty.  

     



 

 

 

Odbudowa zrębu koronowego 

A. Jeżeli część koronowa nie została uprzednio jeszcze wytrawiona jak opisano w punkcie 

1.G, należy wytrawić np. żelem EnaEtch 37 % kwas ortofosforowy przez 1 minutę. 

Dokładnie spłukać. Usunąć wodę przy użyciu ssaka i osuszyć kanał papierowym 

sączkiem, by utrzymać wilgotności zębiny i nie przesuszyć włókien kolagenowych. Nie 

używać dmuchawki. 

B. Nanieść bonding i lekko odmuchać. Zastosowanie bondu światło-chemo utwardzalnego 

nie jest tu konieczne, niemiej jednak może być użyty w przypadku uzupełnień grubości 

powyżej 2,5 mm wg procedury opisanej w punkcie 1. I). Utwardzanie: jeżeli stosowany 

jest sam EnaBond bez katalizatora nanieść pierwszą warstwę, wcierać 30 sekund, 

następnie nanieść kolejną warstwę, usunąć nadmiary i polimeryzować przez 60 sekund. 

C. Zamocować na strzykawce końcówkę mieszającą. Nie wykorzystywać pierwszej dozy 

materiału wychodzącej ze strzykawki (ok. 0,005g.). Nanieść cement na zębinę dookoła 

wkładu koronowo-korzeniowego. Jeżeli stosowana ma być kształtka do odbudowy 

zrębu należy ją wypełnić cementem i nacisnąć na wkład. Usunąć nadmiary cementu, 

które wypłyną.  

D. Naświetlać 60 sekund. Ważne: kompletna polimeryzacja chemiczna nastąpi po upływie 

5-6 minut. Po usunięciu kształtki zrąb należy opracować ostatecznie i  pobrać wycisk.  

E. Ważne: po każdym użyciu należy zdjąć ze strzykawki końcówkę mieszającą i dokładnie 

zamknąć cement. Zapobiega to jego polimeryzacji.       

 

Cementowanie koron, mostów, wkładów i nakładów kompozytowych  

A. Po usunięciu pracy tymczasowej należy dokładnie oczyścić ubytek. Założyć koferdam. 

Ostrożnie przymierzyć uzupełnienie stałe. W celu ustalenia perfekcyjnego koloru 

materiału do cementowania, jaki ma zostać użyty zalecamy stosowanie past Try-in 

EnaCem. Odpowiadają dokładnie kolorowi cementu i nie ulegają polimeryzacji. Po 

ustaleniu odpowiedniego koloru usunąć pastę i dokładnie spłukać.  

B. Wytrawić ząb przez 1 minutę.  

C. Nanieść dualny system łączący EanBond + EnaKatalizator (proporcja 1:1 kropla do 

kropli). Dla poprawienia adhezji, przed wytrawieniem, zalecane jest uprzednie 

wypiaskowanie wewnętrznej części uzupełnienia. Następnie należy nanieść cienką 

warstwę EnaBondu, nie należy jej utwardzać, a jedynie delikatnie rozdmuchać.  

D. Nanieść niewielką ilość EnaCem HF w wybranym kolorze na wewnętrzną część 

uzupełnienia, wprowadzić do ubytku i kondensować ręcznie. Usunąć nadmiary 

cementu, które wypłyną. Utwardzać 60 sekund uzupełnień każdej strony zęba. Pełna 

polimeryzacja następuje po 5-6 minutach. Czas roboczy 3-4 minuty.  

E. Następnie należy sprawdzić dopasowanie w zgryzie i wypolerować pracę np. przy użyciu 

past z systemu Enamel Shiny.       

    

Cementowanie uzupełnień ceramicznych : korony ceramiczne na metalu i pełnoceramiczne, 

mostów, licówek, wkładów i nakładów  

A. Po usunięciu pracy tymczasowej należy dokładnie oczyścić ubytek. Ostrożnie 

przymierzyć uzupełnienie stałe. W celu ustalenia perfekcyjnego koloru materiału do 

cementowania, jaki ma zostać użyty, zalecamy stosowanie past Try-in EnaCem. 

Odpowiadają dokładnie kolorowi cementu i nie ulegają polimeryzacji. Po ustaleniu 

odpowiedniego koloru usunąć pastę przy użyciu alkoholu (etanol).  

B. Założyć koferdam. Oczyścić obszar preparacji alkoholem i wypiaskować.  

C. Wytrawić ząb kwasem ortofosforowym 37% przez 1 minutę. Wypłukać. 

D. Nanieść na powierzchnię ubytku mieszankę EnaBondu z katalizatorem chemicznym, 

rozdmuchać.  

E. W przypadku uzupełnień ceramicznych sugerujemy wytrawienie wewnętrznej  części 

pracy kwasem hydrofluorowym, dokładne oczyszczenie i naniesienie warstwy silanu. Na 

powierzchnie metalowe należy nanieść specjalny system łączący do metalu np. 



 

TenderBond metal primer, który jest również doskonały do porcelany (nie ma wówczas 

konieczności wytrawiania i stosowania silanu)                  w połączeniu z pastą Opaque 

Clear. Zawsze należy postępować zgodnie z instrukcją stosowania danego systemu 

wiążącego.  

F. Nanieść niewielką ilość EnaCem HF w wybranym kolorze na wewnętrzną część 

uzupełnienia, wprowadzić do ubytku i kondensować ręcznie. Usunąć nadmiary 

cementu, które wypłyną. Utwardzać 60 sekund uzupełnień każdej strony zęba. Pełna 

polimeryzacja następuje po 5-6 minutach. Czas roboczy 3-4 minuty.  

G. Sprawdzić okluzję, wypolerować.   

 

 

EnaCem jako liner w zębach bocznych Enacem HF może być również stosowany, jako 

niepolimeryzowany liner w odbudowach zębów bocznych. Polimeryzacja na drodze 

chemicznej (bez udziału światła lampy polimeryzacyjnej) gwarantuje niski skurcz materiału w 

kierunku dna ubytku (zamiast do światła, jak to ma miejsce w przypadku stosowania lampy), 

bez efektu przyciągania ścian zęba. Kolejno materiał będzie twardszy i bardziej wytrzymały. 

EnaCem HF ponadto nie zamyka pęcherzyków powietrza, jak to mam miejsce w przypadku 

typowych materiałów flow.     

A. Wytrawić, przepłukać i nanieść system łączący wg standardowej procedury.  

B. Nanieść niewielką ilość cementu w wybranym kolorze i pozostawić do chemicznej 

polimeryzacji na 5-6 minut. Uwaga: czas zachowania elastyczności max. 3-4 

minuty. 

C. Rozpocząć odbudowę materiałem kompozytowym lub wypełnić ubytek w wymaganym 

zakresie cementem EnaCem HF i pobrać wycisk w przypadku pracy wykonywanej 

metodą pośrednią.  

Utwardzanie 

Stosować lampę o spektrum światła 350-500 nm. Wymagane właściwości fizyczne mogą być 

osiągnięte jedynie przy zastosowaniu polimeryzacji wielopłaszczyznowej. Dlatego też 

sugerowane jest okresowe kontrolowanie intensywności światła lampy, zgodnie z zaleceniami 

producenta.  

 

    Użytkowanie i przechowywanie:  

    ! Przechowywać w temperaturze od 2°C do10°C w chłodziarce. 

    Nie używać po upływie daty przydatności (podana na opakowaniu).  

    Końcówki aplikacyjne przeznaczone są do jednorazowego użytku.     

    Materiał nie wchodzi w reakcję chemiczną z metalem. 

    Materiał należy stosować w temperaturze pokojowej.  

    Środek jedynie do użytku w stomatologii.  

    Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

    Po pobraniu partii materiału nie cofać uchwytu, aby zapobiec niekontrolowanej   

    polimeryzacji. 

Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.       
Każdorazowo po zakończeniu pobierania potrzebnej partii materiału zamknąć dokładnie strzykawkę. 

Pozostawienie na niej jedynie końcówki mieszającej nie chroni materiału przed polimeryzacją.  
Wytwórca : Micerium Spa  

Via Marconi 83 – 16030- Avegno (GE) – Włochy 

Tel. +39 0185 788 7880 Fax. +39 0185 788 7970 

www.micerium.it  e-mail: hfo@micerium.it 
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