
 

Герметик  ЕНА СІЛ (ENA SEAL) 

 

Інформація про продукцію 

Світлотверднучий герметик з низькою в’язкістю на основі смоли. 

 

Застосування 

Герметизація поверхонь композиту 

Герметизація країв старої композитної реставрації 

Кондиціонер для поверхні браша 

Кондиціонер для поверхні композиту 

Герметик для тимчасових акрилових коронок та мостів 

 

Інструкція з використання 

1) ГЕРМЕТИЗАЦІЯ ПРИРОДНОГО ЗУБА 

Очистіть професійною пастою та протравлюйте впродовж 5 секунд за допомогою 

EnaEtch. Сполосніть і висушіть струменем сухого повітря. Брашем або невеликим 

спонжем нанесіть тонкий шар ЕНА СІЛ (ENA SEAL) на поверхню зуба. 

Фотополімеризуйте нанесену смолу, освітлюючи цілу поверхню стоматологічною 

галогенною лампою впродовж 20 секунд. 

2) ГЕРМЕТИЗАЦІЯ СТАРИХ КОМПОЗИТНИХ РЕСТАВРАЦІЙ 

Прошершавте поверхню композиту буром або інтраоральним піскоструминним 

апаратом. Сполосніть і висушіть струменем сухого повітря. Брашем або невеликим 

спонжем нанесіть тонкий шар ЕНА СІЛ (ENA SEAL) на поверхню композиту та 

роздуйте його повітрям. Фотополімеризуйте нанесену смолу, освітлюючи цілу 

поверхню стоматологічною галогенною лампою впродовж 20 секунд. 

3) ГЕРМЕТИЗАЦІЯ НОВИХ КОМПОЗИТНИХ РЕСТАВРАЦІЙ 

Після закінчення очистіть спиртом і брашем або невеликим спонжем нанесіть тонкий 

шар ЕНА СІЛ (ENA SEAL)  на поверхню композиту та роздуйте його повітрям. 

Фотополімеризуйте нанесену смолу, освітлюючи цілу поверхню стоматологічною 

галогенною лампою впродовж 40 секунд. Відполіруйте та глазуруйте за допомогою 

системи Енамель Плас ШАЙНІ (Enamel plus SHINY). 

4) ГЕРМЕТИЗАЦІЯ ТИМЧАСОВОЇ СМОЛИ 

Брашем або невеликим спонжем нанесіть тонкий шар ЕНА СІЛ (ENA SEAL) на 

поверхню смоли та роздуйте його повітрям. Фотополімеризуйте нанесену смолу, 

освітлюючи цілу поверхню стоматологічною галогенною лампою впродовж 20 

секунд. 

Увага: Смола самостійно не твердне. Якщо ви дістали адгезив з упаковки, але не 

користуєтесь ним відразу, то розмістіть його в затемненому місці, щоб не 

допустити дочасної полімеризації від випадкового потрапляння світла. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ПРОТРАВЛЕННЯ: Дуже важливо, щоб перед протравленням ні 

емаль, ні дентин не були забруднені, тому що процедуру протравлення потрібно буде 

повторити. Уникайте контакту протравного гелю ЕНАЕТЧ (ENAETCH) з м’якими 

тканинами ротової порожнини, очима та шкірою. У разі випадкового контакту негайно 

промийте великою кількістю води. 

Зберігання: 

Термін придатності – 3 роки, якщо зберігати при 25°С. Температура не повинна 

перевищувати 25°С. 

 

Додаткові зауваження: 

Не зберігайте адгезив поблизу продуктів, які містять евгенол, не допускайте контакту 

адгезиву з матеріалами, які містять евгенол. Евгенол може погіршити тверднучі властивості 

адгезиву та спричинити зміну кольору. Потрібно уникати контакту Енасіл (Enaseal) зі 

шкірою, особливо тим особам, які мають алергію на смолу. Використовуйте в приміщеннях, 

де температура 20°-25°С. Лише для професійних стоматологів. 

 
Виробник: МІЦЕРІУМ С.п.А.  

Віа Ж. Марконі, 83, 16036 Авеньо (ГЕ), Італія  
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ТЕМП РЕД (TEMP RED) Інструкція 

 

Застосування 

Моделювання смоли для виготовлення вторинних конструкцій, застосовуючи для нанесення 

браші. Закріплення під час припаювання напр. мостів, фіксаторів, атачментів, штифтів тощо. 

 

Застереження: 

Не можна використовувати особам, які мають алергію на котрийсь зі складників цього 

матеріалу. 

 

Побічні ефекти: 

Натепер невідомо. 

 

Властивості: 

 Повністю згоряє. 

 Мінімальна усадка. 

 

Процедура використання: 

 В окремі посудини наберіть потрібну кількість рідини та порошку. 

 Занурте кінець браша в рідину, а тоді підберіть ним невелику кількість порошку. 

 Смола набухне на кінчику браша, після чого її можна наносити та точно формувати 

основу. 

 Повторіть цю процедуру кілька разів, поки вибудуєте зовнішню основу. 

 Обережно зніміть зразок з внутрішньої основи та перевірте, як допасовані краї та 

внутрішня поверхня зразка. 

 Поверніть зразок на внутрішню основу та обріжте її за допомогою різця до однакової 

товщини. 

Увага: 

 Порошок і рідину можна також змішувати в пропорції 10:5. 

 Якщо застосовувати цей матеріал на гіпсовій моделі, то потрібно наносити 

розділяючий засіб. 

 Для очищення браша використовуйте рідину Темп Ред (Temp Red). 

 Не зливайте використовуваний порошок і рідину в пляшечку. 

 Колір: червоний. 

 

Зберігання: 

Зберігати в приміщенні з температурою 21°С і не виставляйте на пряме сонячне світло. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Фасування: 100 г порошку, 100 мл рідини, 

1 набір: 100 г порошку, 100 мл рідини. 

 

Небезпека: 

Не допускайте контакту неполімеризованого матеріалу зі шкірою, не вдихайте випарів 

мономеру. 

Не використовуйте після закінчення терміну зберігання. 
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ЕНА Софт (ENA Soft) 

СВІТЛОТВЕРДНУЧИЙ ТИМЧАСОВИЙ ПЛОМБУВАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ 

ЕНА Софт (ENA Soft) – це еластичний матеріал для тимчасових реставрацій. Його перевага в 

тому, що його легко зняти весь нараз, не пошкоджуючи препарацію. ЕНА Софт (ENA Soft) 

можна також використовувати для довготривалих тимчасових пломб, оскільки він досконало 

зберігає форму зуба. 

 

ПЕРЕВАГИ 

 Легко наноситься: не прилипає 

 Легко знімається весь одразу 

 Можна використовувати для вкладок і накладок 

 Міцне і довготривале пломбування 

 Легко знімається з гвинтів імплантатів 

 

ЕНА Софт (ENA Soft) використовують для: 

ТИМЧАСОВИХ ВКЛАДОК І НАКЛАДОК 

 

ПЛОМБ НА ГВИНТАХ ІМПЛАНТАТІВ 
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