
ENA SEAL  
Informacje o produkcie  
Żywica łącząca o niskiej lepkości, światłoutwardzalny uszczelniacz  
Wskazania  

A.  Ena Bond ETCH&RINSE 3 -stopniowy System Adhezyjny (stosując z światłoutwardzalnym bondem ENA BOND)  
B. Zwilżanie powierzchni kompozytu, zwilżanie narzędzi  
C.  Uszczelnianie naturalnych zębów, powierzchni kompozytowych, krawędzi w starych wypełnieniach 

kompozytowych, koron i mostów tymczasowych.  

Instrukcje stosowania:  
A)  ENA BOND ETCH&RINSE jako 3 -stopniowy system adhezyjny  

System adhezyjny IV generacji należy stosować aplikując:  
1.  Wytrawiacz ENA ETCH – kwas fosforowy 37%  
2. ENA BOND, światłoutwardzalny, do użycia jako primer  
3. ENA SEAL, światłoutwardzalna żywica do aplikowania jako druga warstwa systemu adhezyjnego, aby 

zagwarantować perfekcyjne i długotrwałe połączenie  

Stosować zgodnie z instrukcją ENA BONDu. Jeżeli pierwsza warstwa ENA BONDu została zaaplikowana i 
utwardzona, zaaplikuj drugą warstwę ENA SEALu. Rozdmuchaj nadmiar produktu i naświetlaj przez 40 sekund. 
Następnie przystąp do nakładania warstw kompozytu.  
B1) ZWILŻANIE POWIERZCHNI KOMPOZYTU  
Zaapli kuj bardzo cienką warstwę ENA SEALu pędzelkiem na powierzchni kompozytu. Utwardź żywicę 
naświetlając ją przez 20 sekund.  
B2) ZWILŻANIE NARZĘDZI 
Do nawilżania instrumentów i pędzelków, aby ułatwić aplikację i modelowanie kompozytu. UWAGA: Nie należy 
nadmier nie używać żywicy do zwilżania narzędzi, aby nie wpłynąć negatywnie na kompozyt. NIE UŻYWAĆ z 
uniwersalnymi szkliwami ENAMEL HRi. Żywica może spowodować efekt opakerowości materiału.  
C1) USZCZELNIANIE ZĘBÓW NATURALNYCH  
Oczyść ząb przy użyciu past Prophy i wytrawiaj przez 5 sekund wytrawiaczem ENA ETCH. Przepłucz i osusz 
powierzchnię powietrzem wolnym od tłuszczu. Zaaplikuj bardzo cienką warstwę ENA SEALu za pomocą pędzelka 
lub microbrusha. Naświetlaj żywicę przy użyciu lampy polimeryzującej przez 20 sekund.  
C2) USZCZELNIANIE ISTNIEJĄCYCH WYPEŁNIEŃ  
Wypłucz i osusz powietrzem wolnym od tłuszczu. Zaaplikuj na kompozyt cienką warstwę ENA SEALu pędzelkiem 
lub microbrushem i delikatnie rozdmuchaj. Polimeryzuj 20 sekund.  
C3) USZCZELNIANIE NOWYCH WYPEŁNIEŃ KOMPOZYTOWYCH  
Po wykończeniu wyczyść alkoholem i zaaplikuj na powierzchni kompozytu cienką warstwę ENA SEALu 
pędzelkiem lub microbrushem. Polimeryzuj przez 40 sekund. Wypoleruj i wybłyszcz za pomocą systemu do 
polerowania ENAMEL  PLUS SHINY.  
C4) USZCZELNIANIE PRAC TYMCZASOWYCH ŻYWICĄ  
Zaaplikuj cienką warstwę ENA SEALu pędzelkiem lub microbrushem na powierzchni żywicy i rozdmuchaj. 
Polimeryzuj,  naświetlając 20 sekund.  
UWAGI: ENA SEAL nie ulega samoistnej polimeryzacji. W trakcie pracy należy zabezpieczyć preparat przed 
bezpośrednim dostępem światła, aby uniknąć przedwczesnego, częściowego utwardzenia.  
ŚRODKI WYTRAWIAJĄCE: Istotne jest, aby wytrawiane zębina i szkliwo nie były niczym zanieczyszczone, w 
przeciwnym razie należy ponow ić proces wytrawiania. Unikać kontaktu wytrawiacza ENA ETCH z tkankami 
miękkimi jamy ustnej, oczami lub skórą. Jeśli  dojdzie do przypadkowego kontaktu,  przepłukać  natychmiast  dużą 
ilością wody.  
PRZECHOWYWANIE: Materiał ma 4 -letnią przydatność do użycia, jeżeli jest przechowywany w temperaturze nie 
wyższej niż 25°C . Temperatura nie powinna przekraczać 25°C . 
UWAGI DODATKOWE:  Nie przechowywać  materiału  w pobliżu  produktów  zawierających  eugenol, nie 
dopuszczać do  kontaktu z  materiałami  zawierającymi  eugenol . Eugenol  może  utrudnić utwardzanie  i 
spowodować  odbarwienia. Należy unikać kontaktu żywicy ze skórą, zwłaszcza u osób, które mają stwierdzone 
alergie. Stosować w  temperaturze  pokojowej  (20 °  -25 °  C).  TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO PRZEZ 
STOMATOLOGÓW.  MSDS jest dostępny na stronie internetowej: www.micerium.com  
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