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O Sistema Ena Matrix inclui:  
• Matrizes seccionais anatómicas, disponíveis nos seguintes tamanhos: 3,5mm 

para dentisteria pediátrica; 4,5 e 5,5mm para restaurações justa-gengivais; 
6,5mm para restaurações em áreas sub-gengivais. 

• Cunhas anatómicas, codificadas por cores, disponíveis em 3 tamanhos: small 
(branco); medium (rosa); large (roxo) 

• Anéis disponíveis em 2 tamanhos: para molar (preto); para pré-molares e 
dentisteria pediátrica (vermelho) 

• Alicate para anéis e pinça para cunhas/matrizes  
 
Indicações 
Restaurações Classe II, para facilitar o contorno dos materiais restauradores. 
 
Advertências 
• Utilize sempre um dique de borracha para prevenir que os componentes 

sejam aspirados ou engolidos pelo paciente. 
• Componentes consumíveis (cunhas, matrizes) são para uso único. 
• Esterilize em autoclave os anéis, alicates e pinças antes de utilizar (mínimo 3 

minutos a 134°C) 
• As pinças são recomendadas para utilizar com matrizes e cunhas do Sistema 

Ena Matrix. As pinças do Sistema Ena Matrix minimizam a possibilidade das 
matrizes e/ou cunhas se soltarem de forma não intencional antes da 
colocação, e permitem a remoção destes componentes de uma forma segura 
e controlada. 

 
Instruções de Utilização 
A. Com a pinça pegue a aba da matriz e dobre-a para o lado convexo. Isso 
permite que deslize facilmente a matriz no espaço interproximal em direção 
apical. Ajuste a matriz ao contorno do dente a restaurar para aumentar a 
curvatura da matriz dado que isso proporciona mais espaço para posteriormente 
colocar o anel. 
B. Coloque a matriz diretamente no espaço interproximal, tendo cuidado para 
assegurar que a matriz está junto ao sulco gengival do dente a restaurar. 
C. Enquanto segura a aba da matriz contra a superfície vestibular ou lingual do 
dente com o dedo médio, retire a pinça. Utilizando as pontas da pinça, dobre a 
aba para que fique acima da crista marginal do dente adjacente. 
D. Mantenha o dedo indicador na aba para evitar que se movimente. Solicite ao 
seu Assistente Dentário para colocar uma cunha de tamanho apropriado na pinça. 
Insira a cunha e empurre-a firmemente. 
E. Solicite ao seu Assistente para colocar o anel no alicate com o bloqueio na 
posição aberta. EFETUE ESTE PROCEDIMENTO COM CALMA! Ao exercer a 



força necessária para estabilizar o alicate, movimente o anel na posição para que 
ele encoste à cunha e à matriz do dente a restaurar. Certifique-se que o anel está 
em contacto direto com a cunha e que não se irá movimentar mais na direção 
apical. 
 
Nota 
As extremidades das pontas do anel devem estar perto da margem gengival e a 
ranhura deve tocar a cunha. Por vezes é melhor colocar o anel com a mola 
voltada para trás: por exemplo, para as cavidades MOD (Mésio-Ocluso-Distais) 
ou DO (Disto-Oclusais). Este Sistema permite que uma segunda cunha seja 
facilmente colocada do lado oposto. A segunda cunha pode ser colocada por 
baixo da primeira cunha. 
Esta característica proporciona ao sistema uma flexibilidade inigualável e permite 
ao Dentista ajustar facilmente as cunhas sem recomeçar tudo de novo. 
Ocasionalmente, o anel pode precisar de ser apertado, especialmente se tiver 
sido aberto em demasiado. Pode ser facilmente apertado, pressionando 
firmemente as extremidades. 
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