
ETCHING  GEL 

Indikace: 

Naleptání povrchu skloviny nebo dentinu před zhotovením kompozitní nebo "bondované" amalgamové 

výplně, před zhotovením sendvičové kompozitní výplně se skloionomerním cementem, před adhezivní 

fixací estetické fasety keramické nebo kompozitní, před fixací inlaye, onlaye, kořenového čepu nebo 

korunky či můstku kompozitním cementem. 

Aplikace: 

Na stříkačku nasaďte aplikační kanylu a vyzkoušejte její průchodnost mimo dosah pacienta. Leptací gel 

se aplikuje na sklovinné okraje přímo kanylou a ponechá působit 20-30 s (v kombinaci s adhezivem 

Retensin se leptá pouze sklovina). Při leptání dentinu ("total" etching) se nanese leptací gel na dentin 

později o 15 - 20 s tak, aby působení nepřesáhlo 10 s. Leptací gel se odstraní důkladným opláchnutím 

proudem vody (15 s) a povrch kavity osuší proudem vzduchu nekontaminovaného olejem tak, aby 

sklovinné okraje zbělely a dentin nebyl přesušen, tj. neztratil přirozenou vlhkost. V případě 

kontaminace naleptaného povrchu např. slinou se opakuje leptání 10 s a opláchnutí a sušení obvyklým 

způsobem. Prodloužení leptací doby je doporučeno u zubů s vyšším obsahem fluoru nebo u dočasných 

zubů. Zvolený adhezivní systém se aplikuje dle příbalové informace. 

Upozornění: 

Při použití leptacího gelu výrobce doporučuje používat ochranné brýle, bezdotykovou techniku práce, je 

nezbytné chránit okolní měkké tkáně.  

Varování: 

Leptací gel obsahuje kyselinu fosforečnou. Je nutno vyvarovat se přímého působení na sliznici nebo 

pokožku. V případě náhodného kontaktu oplachujte postižené místo přebytkem vody. Při postižení očí 

vyhledejte péči očního lékaře. 

Dezinfekce:  

Použité aplikační kanyly sejměte a vyřaďte. Po uzavření stříkačky zátkou její povrch dezinfikujte 

běžným povrchovým dezinfekčním roztokem.  

Skladování:  

Skladujte v suchu, při teplotě do 23 °C, mimo dosah topných těles. 

Doba použitelnosti: 

2 roky 

Balení: 

3,5 g PE injekční stříkačka + 10 ks aplikačních jehel (samostatné balení) 

30 g Etching gel ve stříkačce + 20 ks aplikačních jehel + 2 prázdné stříkačky 

Výrobce:  
SpofaDental a.s.

Datum poslední revize: 12. 10. 2009 

CE značka vytištěna na první straně návodu 

http://www.spofadental.com/

