
 
 
 
 
 
 
(NL) 
Ena Matrix wig met bescherming 
Het is een twee-in-één tandschild. Eerst beschermt het de naastliggende tand 
tijdens het prepareren van de caviteit, daarna kan de metalen bescherming 
worden verwijderd terwijl de wig op zijn plaats blijft, gereed voor het inbrengen 
van de ernaast liggende Ena Matrix. De verwijderbare bescherming heeft een 
groot aantal voordelen:  
• de wig blijft op zijn plaats en vermindert bloeding van het omliggende 

tandvlees;  
• omdat er geen risico bestaat dat het boortje de ernaast liggende tand 

beschadigt, verloopt het prepareren veel sneller en zonder stress; 
• een dikte van 60 micron maakt in vrijwel alle gevallen een optimale plaatsing 

mogelijk; 
• verkrijgbaar in verschillende maten. 
 
Indicaties 
• Klasse II-III restauratie: matrixondersteuning en bescherming van de ernaast 

liggende tand tijdens preparatie 
 

Waarschuwingen 
• Gebruik altijd een rubberdam om te voorkomen dat items door patiënten 

worden geïnhaleerd of doorgeslikt; 
• Wiggen met bescherming zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik; 
• Pin-tweezers EMP1 worden aanbevolen voor gebruik met wiggen van het Ena 

Matrix-systeem. Een pin-tweezer beperkt de mogelijkheid van onbedoelde 
loslating van de matrix of de wig voorafgaand aan plaatsing zoveel mogelijk en 
maakt het op een veilige en gecontroleerde manier verwijderen van 
componenten mogelijk. 

 
Gebruiksaanwijzing 
- Pak met een pincet (bij voorkeur Ena Matrix EMP1) de juiste maat wig met 
bescherming. Pak het voorste gedeelte van het pincet stevig vast en pas 
gelijkmatige druk toe. Voer de wig geleidelijk door tussen de contactpunten. NB: u 
kunt voordat u de wig plaatst een Ena Matrix ring plaatsen om de tanden iets van 
elkaar te scheiden.  
- Prepareer de caviteit. Door de risico’s van het aanraken van de naastliggende 
tand te verminderen, kunt u de tand veiliger en sneller prepareren. Knip als dat 
voor beter zicht noodzakelijk is het bovenste deel van de metalen bescherming 
weg. 



NB: als u de wig gebruikt op een tweede molaar, kan het moeilijk zijn om door het 
gat de metalen bescherming te grijpen. In dat geval moet u de metalen 
bescherming naar u toe buigen voordat u de wig plaatst  
- Grijp de metalen bescherming, houd de wig vervolgens op zijn plaats met de 
achterzijde van een spiegel terwijl u deze omhoog trekt op de metalen 
bescherming. De metalen bescherming komt dan vrij. Pak deze met de pincet en 
verwijder deze. 
NB: Plaats indien nodig, om de metalen bescherming los te helpen krijgen na het 
prepareren van de caviteit, de punt van een spatel tussen de bescherming en de 
wig en druk omhoog.  
 
- Plaats een Ena Matrix tussen de wig en de caviteit zonder de wig te verwijderen 
en plaats de Ena Matrix ring. Als er te weinig ruimte is om dit te doen, trekt u de 
wig iets terug zodat de matrix omlaag kan vallen en drukt u dan de wig er weer in 
terwijl u de matrixtab omlaagdrukt. U kunt nu verdergaan met de restauratie. 
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