
ЕНА БОНД 

Однокомпонентний бондинг 

 

Інформація про продукцію 

ЕНА БОНД – це сильна дентино-емалева бондингова система, що складається з єдиного 

фотополімерного компонента та містить і праймер, і адгезив. 

ЕНА БОНД розроблено для міцної фіксації композитів, компомерів і металів до емалі та 

дентину, не застосовується до цінних металів. 

ЕНА БОНД можна використовувати для ґрунтування кореневих каналів перед їх 

пломбуванням або цементування ендодонтних штифтів. 

ЕНА БОНД було також розроблено як праймер для адгезивної фіксації непрямих 

реставрацій, напр. для керамічних, металевих і композитних вкладок і накладок, вінірів і 

коронок, мостів, самотверднучим цементом або цементом подвійної фіксації.  

ЕНА БОНД забезпечує довготривалий адгезивний ефект та добру біосумісність. 

ЕНА БОНД поєднується з усіма сучасними марками реставраційних матеріалів на основі 

фотополімерних композитів. 

ЕНА БОНД виготовлено на основі етанолу. Має гідрофільні властивості, ЕНА БОНД 

можна використовувати на слабо зволоженій поверхні дентину (метод вологого 

бондингу). 

У рідкісних випадках, коли рекомендовано накласти самотверднучі або подвійно фіксуючі 

праймер та бондингову систему, ЕНА БОНД застосовується у поєднанні з 

КАТАЛІЗАТОРОМ ЕНА БОНД 1:1 як суміш подвійної фіксації. Активатор можна 

придбати окремо. Спосіб застосування зазначено в рекомендаціях до використання 

КАТАЛІЗАТОРА ЕНА БОНД. 

ЕНАЕТЧ(ENAETCH)  – це протравлюючий гель червоного кольору (37%-фосфорна 

кислота). 

 

ЕНА БОНД Один компонент: інструкція із використання 

1. Бондинг реставрацій із застосуванням фотополімерних матеріалів. 

Рекомендований метод ізоляції: раббердам. 

Препаруємо робочу поверхню, мінімально розбурувавши зуб. 

Накладаємо кальцієво-гідроксидну основу лише на ділянки поблизу пульпи та покриваємо 

їх якнайтоншим шаром склоіономера. (Деякі автори оминають цей абзац). 

 

Покриваємо протравлюючим гелем ЕНАЕТЧ(ENAETCH) усю поверхню (емаль і дентин – 

метод загального протравлення). 

Залишаємо протравлюючий гель ЕНАЕТЧ(ENAETCH)  на 15 секунд. Споліскуємо і 

наносимо його ще раз на 20 секунд, цього разу лише на краї емалі. Споліскуємо та 

висушуємо струменем сухого повітря, залишаючи дентин вологим (вологий метод). 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ПРОТРАВЛЕННЯ: важливо не допустити забруднення 

протравленої емалі та дентину, бо процедуру протравлення необхідно буде повторити. Не 

допускайте потрапляння протравлюючого гелю ЕНАЕТЧ(ENAETCH)  на м’які тканини 

рота, очі та шкіру. Якщо таке трапиться, негайно промийте місце контакту великою 

кількістю води. 

 

Наносимо потрібний обсяг ЕНА БОНД брашем або невеликою губкою (аплікатор Ена 

Бонд) на поверхні дентину-емалі на 20-30 секунд, роздуваємо його сухим повітрям, 

упродовж 40 секунд полімеризуйте всю поверхню галогенною лампою. За такою самою 

процедурою треба нанести додатковий другий шар ЕнаБонд. Тоді вносимо 

пломбувальний матеріал (див. інструкції з використання Емаль плюс ГФО (HFO). 

 

2. Фіксація штифта за технологією бондингу. 



Наполегливо рекомендуємо застосовувати раббердами для ізолювання зуба. Препаруємо 

та очищаємо кореневий канал: рекомендовано здійснити мікропродування поверхні 

порожнини для очищення та усунення залишків ендодонтного матеріалу. Протравляємо 

поверхню впродовж 2 хвилин 37%-фосфорною кислотою EnaЕtch. 

Обережно вимиваємо шприцом з каналу всю кислоту. Відсмоктуємо воду та осушуємо 

канал паперовим квачиком; не можна сушити повітрям, щоб залишився вологим дентин і 

не зруйнувався колаген.  

Покриваємо поверхню порожнини та стінки каналу сумішшю ЕнаБонд та Каталізатора 

ЕнаБонд, яка завдяки здатності до подвійної фіксації забезпечить цілковиту 

полімеризацію. Адгезив необхідно нанести на поверхню одноразовим мікробрашем або 

паперовим квачиком. Увага: Упевніться, що мікробраш доходить до дна каналу і суміш 

покриває всю поверхню однорідно. Не можна торкатися мікробрашем поверхні, бо він 

може застрягнути. Просушуємо повітрям, щоб позбутися вологи та залишків розчинника. 

Вводимо штифт, щоб перевірити канал і щоб адгезив краще заповнив канальці дентину.  

Заповнюємо канал цементом подвійної фіксації. Накладаємо трохи цементу на поверхню 

штифта та повільно вводимо його на всю глибину. Полімеризуємо лампою впродовж 60 

секунд і продовжуємо реставрацію. 

Вказівки щодо розміщення штифта та затвердіння композитного цементу містяться в 

інструкціях виробника (див. інструкції до ЕнаПост та ЕнаЦем (EnaPost та EnaCem). 

 

3. Запечатування порожнини перед нанесенням амальгами 

Препаруємо робочу поверхню, протравлюємо, промиваємо та накладаємо адгезив. 

Важливо: у таких клінічних ситуація для забезпечення повної полімеризації потрібно 

змішати ЕНА БОНД з КАТАЛІЗАТОРОМ ЕНА БОНД для утворення суміші подвійної 

фіксації. Полімеризуємо впродовж 40 секунд. Так само, як і зазначено вище, накладаємо 

додатковий другий шар ЕнаБонд. 

Наносимо амальгаму відповідно до інструкцій виробника. 

 

Увага: Бондингова смола сама не твердне без відповідного каталізатора. Невикористаний 

матеріал треба зберігати в темному місці для запобігання дочасній полімеризації через 

випадкове попадання світла. 

 

Каталізатор ЕНА БОНД: інструкція із використання 

Каталізатор Ена Бонд– це додаток, який просто змішують з Ена Бонд для створення 

подвійно фіксуючого або самотверднучого праймеру та бондингової системи.  

 

1. Розміщення непрямої реставрації 

Для препарації робочої поверхні та протравлення дотримуйтесь інструкцій до бондингу 

Ена Бонд. 

 

- Препарування та застосування суміші бондингу Ена Бонд та Каталізатора Ена Бонд  

Препарувавши поверхню, вносимо краплю бондингу Ена Бонд у чашу для змішування. 

Додаємо краплю Каталізатора Ена Бонд та змішуємо впродовж 15 секунд у затемненому 

місці. 

 

- Нанесення на дентин і емаль 

Наносимо достатню кількість суміші бондингу Ена Бонд та Каталізатора Ена Бонд на 

поверхні дентину та емалі, активно втираємо її впродовж 30 секунд для забезпечення 

однорідного покриття. Наносимо суміш повторно, аби впродовж потрібного часу поверхні 

дентину та емалі залишалися вологими від неї. Тоді обережно просушуємо сухим 

стиснутим повітрям впродовж приблизно 15 секунд. Галогенною лампою полімеризуємо 



покриття бондингом Ена Бонд/Каталізатором Ена Бонд 20 секунд перед нанесенням 

другого шару (див. наст. пункт) 

 

- Нанесення другого шару 

Другий шар наносимо, активно втираючи брашем потрібну кількість суміші бондингу Ена 

Бонд/Каталізатора Ена Бонд подвійно фіксації впродовж 30 секунд. Потім поверхню 

знову просушуємо впродовж приблизно 15 секунд сухим стиснутим повітрям і 

полімеризуємо 20 секунд фотополімеризуючою лампою. Особливо важливо, щоби 

поверхня залишалася сухою та чистою, поки не буде розміщено непрямої реставрації. Ця 

система подвійної фіксації полімеризується автоматично через 3 хвилини після нанесення 

та розміщення непрямої реставрації. 

 

- Фіксація непрямої реставрації 

Див. інструкції з використання Емаль плюс HFO. 

 

2. Бондинговий подвійно фіксуючий і самотверднучий композит або компомер 

 

- Препарування робочої поверхні та нанесення суміші бондингу Ена Бонд/Каталізатора 

Ена Бонд  

Препарувавши поверхню, як описано в інструкції до бондингу Ена Бонд, вносимо одну 

краплю бондингу Ена Бонд у чашу для змішування. Додаємо краплю Каталізатора Ена 

Бонд та змішуємо впродовж 15 секунд у затемненому місці. 

 

- Нанесення на дентин і емаль 

Наносимо достатню кількість суміші бондингу Ена Бонд і Каталізатора Ена Бонд на 

поверхні дентину та емалі, активно втираємо її впродовж 30 секунд для забезпечення 

однорідного покриття. Наносимо суміш повторно, аби впродовж потрібного часу поверхні 

дентину та емалі залишалися вологими від неї. Тоді обережно просушуємо сухим 

стиснутим повітрям впродовж приблизно 15 секунд. Галогенною лампою полімеризуємо 

покриття бондингом Ена Бонд/Каталізатором Ена Бонд 20 секунд перед нанесенням 

другого шару (див. наст. пункт) 

 

- Нанесення другого шару 

Другий шар наносимо, активно втираючи брашем потрібну кількість суміші Ена 

Бонд/Каталізатора Ена Бонд подвійно фіксації впродовж 30 секунд. Поверхню 

просушуємо впродовж приблизно 15 секунд сухим стиснутим повітрям і полімеризуємо 

20 секунд фотополімеризуючою лампою. Особливо важливо, щоби поверхня залишалася 

сухою та чистою, поки не буде нанесено хімічного або подвійно фіксуючого композиту чи 

компомеру. Система подвійної фіксації полімеризується приблизно через 3 хвилини після 

нанесення та накладання хімічного або подвійно фіксуючого пломбувального матеріалу. 

Подвійно фіксуючий пломбувальний матеріал можна також полімеризувальти за 

допомогою лампи для скорочення тривалості затвердіння. 

 

- Фіксація пломб 

Див. інструкції виробника з використання хімічного або подвійно фіксуючого 

композиту/компомера. 

 

Примітки 

ЕнаБонд – це однокомпонентний емале-дентиновий бондинг на основі етанолу. Це леткий 

матеріал, перевагою якого є його нетоксичність. Його властивості дають змогу 

сконцентрувати розчинені інгредієнти для отримання надійного склеювання між 

дентином/емаллю та композитом. 



У формулі ЕнаБонд важливе місце займають метакрилатвуглекислі ефіри. Максимальна 

бондингова здатність цих компонентів розвивається саме в вологому середовищі, а це 

важливо з огляду на те, що на дентин постійно потрапляє певна кількість фізіологічної 

рідини. 

Максимального рівня бондингу можна досягти лише за умови правильного застосування 

ЕнаБонд. Матеріал потрібно наносити маленьким брашем на поверхні дентину й емалі. 

Бондинг потрібно втирати в поверхню впродовж принаймні 30 секунд. Необхідно 

впевнитися, що вся поверхня і дентину, і емалі волога та покрита ЕнаБонд. Не має бути 

жодних надлишків рідини. 

Після накладання упродовж мінімум 30 секунд тонкого шару матеріалів брашем поверхню 

принаймні 15 секунд потрібно ретельно просушити струменем сухого повітря зі 

стоматологічної установки. Полімеризуємо ЕнаБонд галогенною лампою 40 секунд. 

Додатковий другий шар ЕнаБонд потрібно наносити за такою самою процедурою, як і 

зазначено вище. Після процесу фотополімеризації поверхня ЕнаБонд все ж залишається 

вологою, а не твердою. 

Після нанесення композиту на вологу поверхню ЕнаБонд твердне разом із композитом, 

створюючи оптимальний бондинговий ефект у безкисневому середовищі. 

 

Перелічені вказівки дуже важливі, їх потрібно ретельно дотримуватися. 

Додаткові примітки: Не використовуйте смолу чи рідини для корегування в’язкості 

адгезиву. Не зберігайте адгезивний матеріал поблизу продуктів, що містять евгенол, не 

допускайте контакту адгезиву з продуктами, що містять евгенол. Евгенол може погіршити 

тверднучі властивості адгезиву та призвести до знебарвлення. Уникайте контакту адгезиву 

зі шкірою, особливо, якщо у вас алергія на смолу. Використовуйте при кімнатній 

температурі (20°С-25°С). Лише для професійних стоматологів. 

 

Умови зберігання: 

Термін зберігання 2 роки при температурі 25°С. 

Технічні дані: 

Адгезивність до дентину та протравленої емалі     30 МРа 

Адгезивність до недорогоцінних металів (Co/Cr) 

Адгезивність до дорогоцінних металів (Au/Pd) 

Час полімеризації під дією стоматологічної галогенної лампи 

Час зчеплення суміші 1:1 з Каталізатором Ена Бонд 

для самотверднення без світла та без доступу повітря     бл. 3 хв. 

(див. інструкції до Каталізатора Ена Бонд) 

 
Виробник: МІЦЕРІУМ С.п.А.  

Віа Ж. Марконі, 83, 16036 Авеньо (ГЕ), Італія  

Тел.: (+39) 01857887870  

Факс: (+39) 01857887970  

www.micerium.com  

 

Уповноважений представник та імпортер в Україні:  

Фізична особа – підприємець  Фецич Людмила Тарасівна  

Україна, 79018, Львівська область, м. Львів, вул. Горської, будинок 3, кв. 9  

Тел.: +38(093) 5000550  

www.ligeya.com.ua  

E-mail: Ligeya@ukr.net  
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