
 
 
 
 
 
 
(EL) 
Σφήνα Ena Matrix με προστασία 
Πρόκειται για μια 2-σε-1 ασπίδα για το δόντι. Αρχικά προστατεύει το παρακείμενο 
δόντι κατά τη διάρκεια της παρασκευής της κοιλότητας, έπειτα η μεταλλική 
προστασία μπορεί να αφαιρεθεί ενώ η σφήνα παραμένει στη θέση της, έτοιμη για 
την εισαγωγή του τοιχώματος Ena Matrix δίπλα της. Η αφαιρούμενη προστασία 
έχει πολλά πλεονεκτήματα: 

• η σφήνα παραμένει στη θέση της μειώνοντας την αιμοραγία του πολφού, 

• μιας και δεν υπάρχει κίνδυνος η φρέζα να καταστρέψει το παρακείμενο 
 δόντι, η παρασκευή μπορεί να γίνεται πιο γρήγορα και χωρίς άγχος,  

• το πάχος των 60μ επιτρέπει τη εύκολη εισαγωγή σε όλα σχεδόν τα 
 περιστατικά, 

• διαθέσιμη σε αρκετά μεγέθη. 
 
Ενδείξεις 

• Αποκαταστάσεις ΙΙ-ΙΙΙ τάξης: υποστήριξη με τοιχώματα και προστασία του 
 παρακείμενου δοντιού κατά τη διάρκεια της παρασκευής 

 
Προειδοποιήσεις 

• Να χρησιμοποιείται πάντα ελαστικός απομονωτήρας, ώστε να αποφεύγεται 
 η εισνοή και η κατάποση αντικειμένων από τον ασθενή. 

• Οι σφήνες με προστασία είναι μόνο για μία χρήση. 

• Οι λαβίδες EMP1 προτείνονται να χρησιμοποιούνται με το σύστημα 
 τοιχωμάτων Ena Matrix. Οι λαβίδες μειώνουν την πιθανότητα ακούσιας 
 απελευθέρωσης των τοιχωμάτων ή των σφηνών πριν την τοποθέτηση, και 
 επιτρέπουν την απομάκρυνση των τμημάτων με τρόπο ασφαλή και 
 ελεγχόμενο. 

 
Οδηγίες χρήσης 
- Χρησιμοποιώντας λαβίδες (ιδανικά τις Ena Matrix EMP1) , πάρτε το κατάλληλο 
μέγεθος σφήνας με προστασία. Κρατήστε σφιχτά το μπροστινό μέρος της λαβίδας 
και ασκήστε σταθερή πίεση. Σταδιακά δώστε ώθηση στη σφήνα μεταξύ των 
σημείων επαφής. Σημείωση: Προτού εισάγετε τη σφήνα, μπορείτε να 
τοποθετήσετε ένα δαχτυλίδι Ena Matrix ώστε να διαχωρήσετε ελαφρώς τα δόντια. 
- Προετοιμάστε την κοιλότητα. Μειώνοντας τους κινδύνους επαφής με το 
παρακείμενο δόντι, θα έχετε τη δυνατότητα να παρασκευάσετε το δόντι με 
μεγαλύτερη ασφάλεια και πιο γρήγορα. Κόψτε το πάνω μέρος της μεταλλικής 
προστασίας εάν είναι απαραίτητο προκειμένου να έχετε καλύτερο οπτικό πεδίο. 
Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε τη σφήνα στον δεύτερο γομφίο, μπορεί να 
δυσκολευτείτε να πιάσετε τη μεταλλική προστασία από την οπή. Σε αυτή την 



περίπτωση λυγίστε  τη μεταλλική προστασία προς το μέρος σας προτού εισάγετε 
τη σφήνα. 
- Πιάστε τη μεταλλική προστασία, έπειτα κρατήστε τη σφήνα στη θέση της με το 
πίσω μέρος ενός κατόπτρου ενώ παράλληλα τραβάτε προς τα πάνω τη μεταλλική 
προστασία. Η μεταλλική προστασία θα απελευθερωθεί. Πιάστε τη με τη λαβίδα 
και απομακρύνετέ τη.  
Σημείωση: Εάν είναι απαραίτητο, για να βοηθήσετε να απελευθερωθεί η μεταλλική 
προστασία μετά την παρασκευή της κοιλότητας, τοποθετήστε το άκρο μίας 
σπάτουλας ανάμεσα στην προστασία και τη σφήνα και σπρώξτε προς τα πάνω. 
- Τοποθετείστε ένα τοίχωμα Ena Matrix ανάμεσα στη σφήνα και την κοιλότητα, 
χωρίς όμως να απομακρύνετε τη σφήνα, και βάλτε ένα δαχτυλίδι Ena Matrix. Εάν 
το περιθώριο είναι πολύ στενό για να το κάνετε αυτό, αποσύρετε ελαφρώς τη 
σφήνα ώστε να επιτρέψετε στο τοίχωμα να ανοίξει και μετά σπρώξτε πίσω τη 
σφήνα ενώ πιέζετε προς τα κάτω την προεξοχή του τοιχώματος. Τώρα μπορείτε 
να προχωρήσετε με την αποκατάσταση. 
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