
Cond Ac Porcelana 
Kyselina fluorovodíková 
 
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 
Cond Ac Porcelana je gel s nízkou viskozitou obsahující 10% kyselinu fluorovodíkovou. Je 
dobře mísitelný s vodou, což umožňuje jeho snadné odstranění po použití. Přípravek je 
obarven pro zjednodušení kontroly aplikace. 
 
Druhy a provedení 
Balení obsahuje stříkačku s 2,5 ml přípravku. 
 
Základní složení 
10% kyselina fluorovodíková, voda, zahušťovadlo, detergent a barvivo. 
 
Indikace 
Cond Ac Porcelana se používá k leptání povrchu dentální keramiky ke zvýšení adheze při 
dostavbách. Leptání či příprava je zásadní pro vytvoření vynikající interakce mezi 
pryskyřičným cementem a keramickou vrstvou sloužící k retenci a zajištění rezistence 
dostavby. 
 
Bezpečnostní opatření a kontraindikace 

• Toxický a leptavý přípravek. Může způsobit podráždění při kontaktu s měkkými 
tkáněmi a fluoridovou intoxikaci. 

• Zabraňte kontaktu přípravku s gingivou, kůží, očima, sklovinou a dentinem. Dojde-li 
ke kontaktu, opláchněte postižené místo vodou s obsahem bikarbonátu sodného. 
Dojde-li k polknutí a přetrvávajícímu dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. 

• Při práci s přípravkem používejte ochranné rukavice a brýle. 
• Přípravek je určen pouze pro práci s dentální keramikou. Není indikován k ošetření 

skloviny nebo dentinu. 
• Stříkačka se nehodí k opětovnému použití. 

 
Vedlejší účinky 
Kontakt s měkkými tkáněmi nebo polknutí přípravku může vést k podráždění nebo intoxikací 
fluoridy. 
 
Návod k použití 
Ošetření vnitřních povrchů protetických výrobků v souladu s klasifikací materiálu. 
 
Živicové keramiky 
Nechte působit Cond Ac Porcelana po dobu 1-2 minut. 
 
Keramická skla 
Mletá: nechte působit Cond Ac Porcelana po dobu 1 minuty. 
Lisovaná/vstřikovaná: Nechte působit Cond Ac Porcelana po dobu 20-30 vteřin. 
Ve všech výše uvedených případech použijte následující proceduru: 



1. Ošetřené místo okamžitě opláchněte vodou, aby byl přípravek zcela odstraněn a 
vysušte. 

2. Pokračujte silanizováním dle doporučení výrobce. 
3. Aplikujte adhezivní systém v souladu s instrukcemi. 
4. Proveďte cementování pryskyřičným cementem dle instrukcí výrobce a aplikujte 

cement na vnitřní povrch po částech. 
 
Uchovávání a skladování 
Uchování přípravku je umožněno dobrým těsněním balení. Nevystavujte přímému 
slunečnímu světlu. Skladujte přípravek při teplotě 5-25oC. Přípravek nezmrazujte. 
 
Upozornění 
Nepoužívejte přípravek po skončení expirační doby. Pro likvidaci přípravku se řiďte 
legislativou své země. Udržujte mimo dosah dětí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


