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Ena Matrix süsteemis on:  
• Anatoomilised sektsioonmatriitsid, saadaval järgnevates suurustes: 3,5 mm 

laste hambaraviks, 4,5 ja 5,5 mm restauratsioonideks igemetel; 6,5 mm 
restauratsioonideks subgingivaalsetes alades 

• anatoomilised kiilud, värvmärgistatud, saadaval 3 suurust: väike (valge); 
keskmine (roosa); suur (lilla) 

• rõngad saadaval 2 suuruses: molaaridele (must); premolaaridele ja laste 
hambaraviks (punane) 

• tangid rõngastele ja pintsetid kiiludele/matriitsidele  
 
Hoiatused 
• Kasutage alati kofferdami, et ennetada esemete inhaleerimist või neelamist 

patsiendi poolt. 
• Tarbeesemed (kiilud, matriitsid) on ainult ühekordseks kasutamiseks. 
• Rõngad, tangid ja pintsetid tuleb täieliku steriilsuse tagamiseks eelnevalt 

autoklaavida (134 °C vähemalt 3 minutit) 
• Ena Matrix süsteemi matriitside ja kiiludega soovitatakse kasutada 

nõelapintsette. Nõelapintsetid vähendavad matriitsi või kiilu tahtmatut 
vabastamist enne paigaldamist ning võimaldavad nende komponentide 
eemaldamist ohutul ja kontrollitud viisil. 

 
Kasutusjuhised 
A. Haarake nõelapintsettidega matriitsi kõrvast ja voltige see välimise kumeruse 
poole. See võimaldab matriitsi hõlpsasti apikaalses suunas ambrasuuri libistada. 
Lisaks, pigistades pisut tiibadest, suurendamaks matriitsi kumerust, saavutatakse 
rohkem ruumi hilisemaks rõnga paigalduseks. 
B. Asetage matriits otse preparatsioonil olevasse ambrasuuri, veendudes, et 
matriits on restaureeritava hamba kõrval olevas gingivaalses lõhes.  
C. Vabastage pintsetid, hoides samal ajal matriitsi tiiba keskmise sõrmega vastu 
hamba bukaalset või lingvaalset pinda. Pintsetiotsi kasutades murdke kõrv ära nii, 
et see jääb kõrval oleva hamba marginaalse ääreharja kohale.  
D. Hoidke oma nimetissõrm kõrval, et vältida matriitsi liikumist.  Paluge assistendil 
asetada nõelapintsettidega õige suurusega kiil. Sisestage kiil bukaalselt küljelt ja 
lükake see kindlalt sisse. 
E. Paluge assistendil ulatada rõngas, mis on juba tangide külge lukustatud.  
SELLES ETAPIS MITTE KIIRUSTADA! Kasutades sõrmetuge tangide 
stabiliseerimiseks, viige rõngas sellisesse positsiooni, kus see istub kiilule 
kaksiratsi. Veenduge, et rõngas on kiiluga otseses kokkupuutes ja see ei liigu 
apikaalses suunas edasi. 



 
Märkus 
Rõnga haarade tipud peaksid olema gingivaalse serva lähedal ja pilu peaks 
puutuma kiilu. Mõnikord on parem asetada rõngas nii, et vedru on suunaga 
tahapoole: üks näide on MOD või „DO“. Süsteem võimaldab teise kiilu hõlpsat 
paigaldust vastasküljelt. Teise kiilu võib asetada esimese kiilu alla. See omadus 
annab süsteemile ainulaadse paindlikkuse ja võimaldab hambaarstil hõlpsasti kiilu 
kohandada, ilma et oleks vaja otsast peale alustada. Aeg-ajalt võib rõngas vajada 
algseadistamist, eriti siis, kui seda on liiga tugevalt avatud. Rõngaid saab lihtsasti 
algseadistada, pigistades tugevalt haarasid kokkupoole. 
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