
 
 
 
 
 
(HU) 
Az Ena Matrix rendszer a következő elemeket tartalmazza: 
• anatómiai szekcionált matrica a következő méretekben: 3,5mm tejfogakhoz,  

4,5 mm supragingivalis tömésekhez;6,5 mm magasságú íny alá érő 
tömésekhez 

• anatómikus , színkódos ékek 3 méretben : kicsi (fehér), közepes (rózsaszín), 
nagy (lila) 

• gyűrük két méretben: molárishoz (fekete); premolárishoz és tejfogakhoz (piros) 
• fogó a gyűrűkhöz és csipesz az ékekhez/matricához 
 
Figyelmeztetés 
• mindig használjunk kofferdám izolálást a matricák és gyűrük esetleges 

belélegzése vagy lenyelése megelőzése érdekében 
• a matricák és az ékek egyszerhasználatosak! 
• a gyűrüket , a felhelyező fogót és a ék-csipeszt 134 C-on autoklávban 

sterilizáljuk 
• Az ék-csipeszt az Ena –Matrix rendszer matricáival és ékeivel használjuk! Az 

ék-csipesz megkönnyíti az ék pontos behelyezését és könnyű eltávolítását. 
 
Használati utasítás 
A. A matricát a csipesszel a fülnél fogjuk meg úgy, hogy a konvex felszín felé 
hajtjuk. Így könnyedén be tudjuk csusztatni approximálisan . 
B. Helyezzük a matricát a preparációs résbe, úgy hogy gingiválisan pontosan 
érintkezzen a fogfelszínnel a gingivális tasakba vezetve a restaurálandó fog nyaka 
mentén. 
C. A matricát a fülénél fogva tartjuk az approximális résben, majd a középső 
ujjunkkal meglazítjuk a csipeszt. A csipesz hegyénél fogva hajlitsuk úgy le a 
matrica fülét, hogy az a szomszédos fog okkluzális felszínére hajoljon. 
D.Tartsuk a mutatóujjunkat a fülrészen, hogy az el ne mozduljon. Közben az 
asszisztens a megfelelő méretű éket az ék-csipesszel behelyezi. 
E. A zárral fixált csipeszt, amelyben előzőleg rögzítettük a gyűrűt, az 
asszisztensnő átadja, amelyet a fogon úgy helyezünk el, hogy az” üljön rá “ az 
ékre. Mindig ellenőrizzük, hogy a gyűrü stabilan helyezkedik-e el. 
 
Megjegyzés 
A gyűrü hegye legyen közel a gingivális szélhez. Olykor, MOD és OD kavitások 
esetén, jobb, ha a gyűrűt a rugóval forditott helyzetben helyezzük fel. 
A redszer megengedi, hogy egy második éket is könnyedén  behelyezzünk a 
másik oldalról. Ezt a második éket az első alá kell becsúsztatni. Ezt megtehetjük 
anélkül, hogy az egész folyamatot előlről kellene kezdeni. 



Esetenként szükség lehet arra, hogy a gyűrü feszességén állítsunk.  Ezt könnyen 
megtehetjük, a gyűrüt fixen tartva a gyűrü-csipeszben. 
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