
 

 

Cond Ac 37 
Kyselina fosforečná k leptání skloviny a dentinu 
 
Pouze k odbornému použití 
 
Pozorně si přečtěte informace o použití tohoto přípravku před jeho použitím. Ponechte 
si je dokud nebude přípravek zcela spotřebován nebo již nebude dále při ošetřování 
použit. 
 
Popis 
Condac 37% je gel na vodní bázi obsahující 37% kyselinu fosforečnou s nízkou viskozitou a 
tixotropními vlastnostmi. Je zbarven modře, což usnadňuje vizuální kontrolu během aplikace. 
Dobře se mísí s vodou, což umožňuje jeho snadné odstranění po použití.Přítomnost kyseliny  
fosforečné (ortofosforečné) umožňuje dobré chemické ošetření povrchu. 
 
Druhy a provedení 
Balení obsahující 1 stříkačku s 2,5 ml přípravku a 1 aplikační špičku. 
Balení obsahující 3 stříkačky s 2,5 ml přípravku a 3 aplikační špičky. 
 
Základní složení 
37% kyselina fosforečná, zahušťovadlo, barvivo a deionizovaná voda. 
 
Bezpečnostní opatření a kontraindikace 

• Vysoce kyselý přípravek. 
• Při manipulaci je nutné požít ochranné rukavice a brýle. Před použitím se přesvědčte, 

že aplikační špička není ucpaná a stříkačka je funkční. 
• Pacient by měl mít zástěru, aby se předešlo kontaktu s kůží nebo oděvem, případně 

brýle. S přípravkem by nemělo být manipulováno v pacientově blízkosti. 
• Dojde-li ke kontaktu s kůží nebo měkkými tkáněmi dutiny ústní, postižené místo  
• okamžitě opláchněte vodou. 
• Zabraňte kontaktu s očima. Při případné nehodě oči okamžitě vypláchněte vodou  a je-

li to nutné vyhledejte odbornou pomoc. 
• Chraňte okolní partie zubu pomocí polyesterové pásky nebo pomocí Top Damu 

v místech, která nemají být ošetřena. 
• Stříkačka se nehodí k opětovnému použití. 

 
Vedlejší účinky 
Je-li přípravek ponechán na povrchu zubu delší dobu než je doporučeno, může dojít 
k nadměrné demineralizaci. 
 
Návod k použití 

1. Očistěte a vysušte ošetřovanou plochu. Chraňte kavitu vhodným způsobem, je-li to 
nutné. 

2. Aplikujte COND AC 37 na určené místo a ponechte působit 15 vteřin. 
3. Povrch promptně opláchněte vodou a vysušte tak, aby nedošlo k přesušení dentinu. 

 
Uchovávání a skladování 
Uchování přípravku je umožněno dobrým těsněním balení. Nevystavujte přímému 
slunečnímu světlu. Skladujte přípravek při teplotě 5-30oC. Přípravek nezmrazujte. 
 
Upozornění 



 

 

Nepoužívejte přípravek po skončení expirační doby. Pro likvidaci přípravku se řiďte 
legislativou své země. Udržujte mimo dosah dětí. 
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