
ENA CEM Z 

Ena Cem Z to samoutwardzalny cement kompozytowy. Zalecany do cementowania konstrukcji z 

dwutlenku cyrkonu z uzupełnieniami wykonanymi z dwutlenku cyrkonu, metali szlachetnych i 

nieszlachetnych i ceramiki na drodze połączenia adhezyjnego.  

EnaCem Z Primer stosowany jest jako czynnik łączący pomiędzy dwutlenkiem cyrkonu, metalami, 

fełną ceramiką i materiałami do licowania.  

Czas wiązania 

Czas roboczy oraz czas wiązania, uzależnione są od temperatury otoczenia. Poniższe czasy 

obowiązują od momentu pobrania „Ena Cem Z” z końcówki mieszającej: 

 

Proporcje mieszania 

Przy pomocy końcówki mieszającej Ena Cem Z jest zawsze wymieszany w precyzyjnej proporcji 1 : 1 . 

Skład 

Ena Cem Z 

· Matryca żywiczna: diurethane dimethacrylate, urethane acrylate 

· Całkowita zawartość wypełniacza: 62 % (wagowo) wypełniacz nieorganiczny, wypełniacz szklany  

(średnia wielkość cząsteczki 5 mikronów), wysoko rozdrobniony krystobalit (średnia wielkość 

cząsteczki 3 mikrony), krzemionka pirogeniczna 

Ena Cem Primer Z 

· Etanol, pochodna kwasu fosfonowego  

Wskazania  

Ena Cem Z został opracowany dla następujących wskazań : 

1. Do permanentnego cementowania pośrednich uzupełnień z metali (szlachetnych, 
nieszlachetnych, tytanu) oraz ceramiki na bazie tlenków metali (dwutlenku cyrkonu, tlenku 
glinu), ceramiki szklanej szklanej, etc.) na łącznikach implantów wykonanych z tlenku cyrkonu 

2. Do cementowania adhezyjnego konstrukcji z dwutlenku cyrkonu na łącznikach implantów 
wykonanych z dwutlenku cyrkonu lub metalu (np. tytanu)    

3. Cemantowania konstrukcji tytanowych do łączników indywidualnych wykoanaych z dwutlenku 
cyrkonu. 

 Temperatura otoczenia 
ok. 21 ° C (ok. 69 ° C) 

Temperatura wewnątrzustna 
37 ° C (98,6 ° F) 

Czas roboczy 3-4 min ok. 1 min 

Czas wiązania (w tym czas roboczy) ok. 6 min 2-3 min 



Ena Cem Primer Z służy do : 

1 . do wszystkich wyżej wymienionych wskazań 

2 . do wytwarzania połączenia pomiędzy akrylami/kompozytami i tlenku cyrkonu 

 

Przeciwwskazania 

Nie stosować Ena Cem Z w następujących przypadkach: 

· Jeśli u pacjenta zaobserwowano alergię na jeden ze składników produktu 

· Podczas cementowania uzupełnień do naturalnych zębów 

· Jeśli ani jedna część, mająca być połączona, nie jest z tlenku cyrkonu 

· Jeśli nie jest możliwe, aby bezpiecznie użyć produkt na czystym i suchym obszarze lub nie jest       

  możliwe zastosowanie zalecanej metody pracy 

· Nie stosować do uzupełnień na naturalnych kikutach zębów jak również zrębie z odbudowanym z 

użyciem wkładu  

Jeśli wiemy, że pacjent wykazuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników tego produktu, 

zalecamy , aby zaprzestać stosowania lub stosować jedynie pod ścisłym nadzorem lekarskim . Przed 

użyciem produktu lekarz dentysta powinien rozważyć wszystkie znane interakcje i reakcje krzyżowe 

produktu z innymi materiałami już obecnymi w jamie ustnej pacjenta.  

Niespolimeryzowane akryle mogą wywoływać  reakcje alergiczne skóry. Dlatego też użytkownik 

powinien podjąć odpowiednie środki ostrożności.  

Należy przerwać stosowanie produktu jeśli pojawi się podrażnienie . Zaleca się nie stosować produktu 

w przypadku wiedzy o występowaniu alergii  u użytkownika lub pacjenta na jakąkolwiek substancję 

wymienioną w składzie produktu.  

Skutki uboczne 

Jeżeli produkt jest wykorzystywany i stosowany prawidłowo, niepożądane skutki uboczne wynikające 

ze stosowania tego produktu medycznego będą występowały tylko w ekstremalnie rzadkich 

przypadkach. Nie można jednak wykluczyć reakcji immunologicznych (np. alergia ) lub podrażnień 

miejscowych. W razie występowania niepożądanych skutków ubocznych , prosimy o poinformowanie 

nas, nawet w przypadku wątpliwości. 

Ostrzeżenia                            

Niespolimeryzowany Ena Cem Z może powodować lekkie podrażnienia . Unikać kontaktu ze skórą, 

błonami śluzowymi i oczami . W przypadku kontaktu z oczami, przemyć oczy dużą ilością wody. 

Skonsultować się z lekarzem . W przypadku kontaktu ze skórą, zmyć szybko dużą ilością wody . 

 



 Materiały, których należy unikać 

Substancje fenolowe ( jak np. eugenol ) hamują polimeryzację. Zaleca się nie używanie materiałów 

podkładowych zawierające tego typu substancje (np. cementy tlenek cynku z eugenolem). 

Utleniające środki dezynfekcyjne ( np. nadtlenek wodoru ), mogą wchodzić w reakcje krzyżowe z 

systemem utwardzania , a tym samym wpływać na efekt polimeryzacji . Dlatego też nie należy 

dezynfekować strzykawki z cementem  przy użyciu takich środków dezynfekujących . Zamiast tego 

należy stosować inne metody dezynfekcji , np. czyszczenie alkoholem. 

 SPOSÓB UŻYCIA 

Przed zastosowaniem cementu należy zapewnić warunki, w których produkt ociepli się,  

pozostawiając  go w temperaturze pokojowej. Niższe temperatury mogą spowodować trudności przy 

wyciskaniu i mieszaniu materiału. Po pobraniu porcji materiału EnaCem Z  należy szybko umieścić go 

na uzupełnieniu wyciskając bezpośrednio z końcówki mieszającej bez etapów pośredniego 

przenoszenia cementu.   

A. Cementowanie pośrednich uzupełnień z metali (szlachetnych, nieszlachetnych i tytanu), ceramiki 

na bazie tlenków metali (np. tlenek cyrkonu , tlenek glinu ) lub ceramiki szklanej na łącznikach 

implantów  

A1. Usunięcie tymczasowego uzupełnienia. 

Usunąć wypełnienie tymczasowe, a jeśli to konieczne, również łącznik tymczasowy. Oczyścić 

elementy, które mają być zacementowane obficie alkoholem (np. izopropanol ). Następnie osuszyć 

powietrzem wolnym od zanieczyszczeń olejowych. Unikać ponownego zanieczyszczenia i 

zawilgocenia powierzchni. 

A2. Aplikacja i kontrola stałego łącznika 

· Należy używać wyłącznie oryginalnych systemów implantologicznych, dedykowanych śrub 

centrycznych, którymi następnie mocowane jest stałe uzupełnienie w jamie ustnej pacjenta. 

Stosować zgodnie z zaleceniami producenta i instrukcją. 

· Zalecamy stosowanie nitki retrakcyjnej w celu uzyskania lepszej kontroli pracy podczas przymiarki i 

osadzania oraz dla łatwiejszego usunięcia nadmiarów materiału . 

 A3 . Przymiarka uzupełnienia i osuszanie pola zabiegowego 

· Sprawdź poprawność pracy oraz jej dopasowanie okluzyjne. 

· Sprawdzając dopasowanie okluzyjne, zachowaj szczególną ostrożność w przypadku stosowania 

uzupełnień ceramicznych które charakteryzują się kruchością, , aby uniknąć pęknięcia pracy jeszcze 

przed jej zacementowaniem 

· W razie potrzeby użyć gumki diamentowej lub wiertła (o drobnym nasypie na średnich obrotach i z 

niewielkim naciskiem) do wykonywania drobnych poprawek. Wypoleruj ponownie wszelkie 

powierzchnie, które zostały skorygowane 



· Konieczne jest, aby obszar roboczy, na którym cementowana będzie praca był zupełnie suchy 

(zabezpieczony wałeczkami z ligniniy, gazikami). Zaleca się stosowanie koferdamu w celu 

zapewnienie odpowiednio suchego pola zabiegu.  

 A4 . Przygotowanie powierzchni łącznika 

· Zabezpiecz kanał śruby łącznika np. za pomocą tymczasowego materiału. W ten sposób 

wyeliminowane zostanie ryzyko podcieknięcia materiału do cementowania. 

· Oczyścić i wysuszyć łącznik (patrz A1.) 

· Równomiernie rozprowadzić Ena Cem Primer Z i pozostawić do odparowania na około 1 minutę . 

Jeśli to konieczne, należy zastosować drugą warstwę. 

 A5. Przygotowanie powierzchni uzupełnienia 

Postępować zgodnie z instrukcjami producenta dla danego materiału . 

 · W innym przypadku należy przygotować odbudowę w następujący sposób: 

· Uzupełnienia wykonane z metalu, tlenku cyrkonu lub ceramiki tlenku glinu: 

- Wyczyścić i osuszyć uzupełnienie (patrz A1. ) 

- Wypiaskować wewnętrzną powierzchnię uzupełnienia tlenkiem glinu (30-50 µm) – przy 

maksymalnym ciśnieniu- 2 bary 

 Osusz odbudowę powietrzem wolnym od zanieczyszczeń olejowych. 

 Uwaga : Do uzyskania idealnego połączenia pomiędzy powierzchniami należy powstrzymać się od 

stosowania kwasu fosforowego celem oczyszczenia. 

 · Uzupełnienia wykonane z ceramiki na bazie dwukrzemianulitu (np. IPS e.max Press, IPS e.max CAD -

Ivoclar Vivadent ) należy wytrawić 5% kwasem fluorowodorowym przez ok. 20 sekund lub 

postępować zgodnie z instrukcjami dla danego materiału. 

 spłukać wodą i osuszyć za pomocą powietrza wolnego zanieczyszczeń olejowych 

 · Równomiernie rozprowadzić Ena Cem Primer Z pędzlem i pozostawić do odparowania na około 1 

minutę. Jeśli to konieczne, zastosować drugą warstwę.  

A6 . Aplikacja cementu Ena Cem Z 

· Umieścić jednorazową końcówkę mieszającą na dwukomorowej strzykawce cementu. Usunąć 

pierwszą część materiału wyciśniętego z końcówki mieszającej . 

· Wycisnąć Ena Cem Z przez końcówkę mieszającą i zastosować równomiernie odpowiednią ilość 

bezpośrednio na uzupełnienie. Rozprowadzić równomiernie.  

· Po tym jak materiał stwardnieje wewnątrz używanej końcówki mieszającej, będzie ona stanowiła 

zabezpieczenie cementu, aż do następnego użycia. 



 A7 . Mocowanie uzupełnienia i usuwanie nadmiaru materiału do cementowania 

· Umieścić pracę w miejscu przeznaczenia lekko dociskając . Docisnąć i przytrzymać ją w 

odpowiednim miejscu. 

· Usunąć niezwłocznie nadmiar kompozytu za pomocą jednorazowego aplikatora, szczoteczki, nici 

dentystycznej lub skalera ze specjalną końcówką do implantów.  Należy zachować szczególną 

ostrożność, aby usunąć nadmiar materiału w trudno dostępnych miejscach (na powierzchniach 

stycznych, przy granicy z dziąsłem) jeszcze przed związaniem materiału. 

· Aby uniknąć tworzenia się warstwy inhibicji tlenowej, należy pokryć brzegi uzupełnienia żelem na 

bazie gliceryny /airblockerem, natychmiast po usunięciu nadmiaru materiału. Żel może być spłukany 

wodą kiedy cement już utwardzi się w odpowiednim stopniu.   

A8 . Wykończenie odbudowy 

· Usuń nici retrakcyjne 

· Sprawdź okluzję i ruchy funkcyjne. W razie potrzeby wprowadź poprawki. 

· Wypoleruj wszystkie granice i przejścia narzędziami do polerowania lub dyskami. 

 B. Adhezyjne łączenie indywidulanych łączników z tlenku cyrkonu  z podbudową tytanową 

 B1 . Przygotowanie powierzchni adhezyjnej podbudowy  tytanowej 

· Zmniejszyć podstawę tytanową do średnicy implantu (tlenek cyrkonu/tytan) w rejonie przylegania 

(połączenie tlenek cyrkonu/tytan)z uwzględnieniem aspektów anatomicznych i lokalizacją 

poddziąsłową. Należy wziąć pod uwagę minimalną grubość ściany części cyrkonowej. 

· Należy chronić heksagonalne połączenie bazy podstawy tytanowej poprzez przykręcenie jej na 

implancie laboratoryjnym na czas wykonywania procedury cementowania. 

 Ważne informacje : Do cementowania należy stosować tylko śruby laboratororyjne! Śruby, które 

zostały wykonane z wykorzystaniem procesu skanowania nie są zalecane do użytku w procedurach 

cementowania. W przypadku przeniknięcia cementu do mikroprzestrzeni, śruby te nie mogą być już 

usunięte. 

·  Zablokować gwint śruby w podstawie tytanowej przy użyciu wosku 

· Dokładnie oczyścić powierzchnię tytanową za pomocą alkoholu (np. izopropanol) i  osuszyć przy 

użyciu powietrza wolnego od zanieczyszczeń olejowych. Unikać zawilgocenia i ponownego 

zanieczyszczenia. 

· Ostrożnie wypiaskować adhezyjną podstawę tytanową za pomocą tlenku glinu (50µm) – przy 

ciśnieniu maksymalnym- 2,5 bar. 

· Zastosuj Ena Cem Primer Z równomiernie rozprowadzając go pędzlem i pozostaw do odparowania 

przez 1 min. Jeśli to konieczne, nałóż drugą warstwę. 

 



 B2 . Przygotowanie powierzchni abatmentu z tlenku cyrkonu  

· Dokładnie oczyścić powierzchnię za pomocą alkoholu (np. izopropanol) i osuszyć przy użyciu 

powietrza wolnego od zanieczyszczeń olejowych. Unikać zawilgocenia i ponownego zanieczyszczenia. 

· Ostrożnie piaskować wewnętrzną stronę przy użyciu tlenku glinu (50µm) – przy użyciu maksymalnie- 

1,0 bar. 

· Równomiernie rozprowadzić Ena Cem Primer Z pryz użyciu pędzelka i pozostawić do odparowania 

na około 1 minutę. Jeśli to konieczne, zastosować drugą warstwę. 

 B3 . Cementowanie i usuwanie nadmiaru materiału 

· Umieścić jednorazową końcówkę mieszającą na dwukomorowej strzykawce cementu. Usunąć 

pierwszą część materiału wyciśniętego z końcówki mieszającej . 

· Wycisnąć Ena Cem Z przez końcówkę mieszającą i zastosować równomiernie odpowiednią ilość 

bezpośrednio na pracę, równomiernie rozprowadzić  

· Po tym jak materiał stwardnieje wewnątrz używanej końcówki mieszającej, pozostawić ją jako  

zabezpieczenie kartridża do następnego użycia. 

· Uważnie i dokładnie usunąć nadmiar cementu z kanału śruby, kontrolując dokładność pracy pod 

mikroskopem. 

· W razie potrzeby zastosować odpowiedni reamer do wygładzenia wnętrza kanału śruby w 

podstawie tytanowej. 

B4 . Wykończenie zacementowanego uzupełnienia 

· Po zacementowaniu, stożkowe uzupełnienia z tlenku cyrkonu są opracowywane za pomocą frezarki, 

aby otrzymać efekt półpołysku. 

Etapem końcowym tej procedury jest wypolerowanie ręczne, zapewniające uzyskanie wysokiego 

połysku. 

 C. Ena Cem Primer Z stosowany jako środek wiążący między akrylami i tlenkiem cyrkonu 

 C1 . Przygotowanie powierzchni uzupełnienia z tlenku cyrkonu  

· Dokładnie oczyścić powierzchnię, która ma być olicowana za pomocą alkoholu (np. izopropanol) .    

Następnie osuszyć przy użyciu powietrza wolnego od zanieczyszczeń olejowych. 

 · Absolutnie unikać ponownego zawilgocenia i zanieczyszczenia powierzchni. 

 C2 . Zastosowanie Ena Z Cem Primer 

· Równomiernie rozprowadzić Ena Cem Primer Z pędzlem i pozostawić do odparowania na około 1 

minutę. Jeśli to konieczne, stosuje się drugą warstwę. 

· Niezwłocznie kontynuować pracę po zastosowaniu primera. 



 C3 . Licowanie kompozytem 

· Pokryć wcześniej przygotowaną powierzchnię za pomocą konwencjonalnego światłoutwardzalnego 

materiału kompozytowego. Postępować zgodnie z instrukcjami producenta kompozytu. 

 Stosowanie i przechowywanie 

• Ena Cem Z musi być przechowywany w lodówce. Zalecana temperatura przechowywania 3 ° - 9 ° C 

(ok. 37 ° - 48 ° F) . Zachowaj użytą końcówkę mieszającą na strzykawce cementu, aż do następnego 

użycia. 

• Ena Cem Primer Z musi być przechowywany w temperaturze 10 ° - 25 ° C (50 ° - 77 ° F) . Po użyciu 

żądanej ilości produktu należy natychmiast zamknąć opakowanie, aby zapobiec odparowaniu 

substancji lotnych. 

Okres trwałości 

· Maksymalny okres ważności jest wydrukowany na etykiecie każdego produktu. 

· Nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności. 

 Pojemność 

· Ena Cem Z Primer : 5 ml 

· Ena Cem Z: 8 g 

 Właściwości fizyczne Ena Cem Z: 

· Twardość wg Vickersa: 200 MPa 

· Odporność na zginanie : 87 MPa 

· Moduł elastyczności : 5094 MPa 

· Odporność na ściskanie : 211 MPa 

· Siła łączenia z dwutlenkiem cyrkonu : 25,5 MPa 

  

Gwarancja 

Produkt ten został zaprojektowany do stosowania w stomatologii . Należy zawsze stosować się do 

instrukcji tego produktu . Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w 

wyniku korzystania z tego produktu celach innych niż zastosowanie w stomatologii lub 

nieprawidłowego użytkowania. Co więcej, odpowiedzialność za sprawdzenie czy produkt nadaje się 

do celów, do których ma być zastosowany, leży po stronie użytkownika. Szczególnie, jeśli te cele nie 

są wymienione w niniejszej instrukcji . 


