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Inhoud: 
• Anatomisch gevormde sectionele matrixen in de volgende maten: 

3,5mm voor kindertandheelkunde, 4,5mm en 5,5mm voor supra-gingivale  
restauraties, 6,5mm voor subgingivale restauraties 

• Anatomisch gevormde kleur gecodeerde wiggen in 3 maten: Small (wit), 
medium (roze) en Large (paars) 

• Ringen in twee maten: molaar (zwart), premolaren en kinderelementen 
(rood) 

• Forceps voor ring 
• Pin-Pincet voor plaatsen wiggen en matrixbandjes 
 
Indicaties   
Klasse II restauraties, voor het vergemakkelijken van het bewerken van 
restauratiematerialen. 
 
LET OP: 
• Gebruik altijd rubberdam ter voorkoming van het inslikken of inademen van 

kleine materialen door de patient. 
• De disposable wiggen en matrixen zijn voor éénmalig gebruik. 
• De ringen, forceps en pincetten  altijd vooraf autoclaveren/steriliseren zodat 

de artikelen steriel zijn voor gebruik (134°C minimaal 3 minuten). 
• Aanbevolen wordt de pincet te gebruiken bij de matrixen en de wiggen van 

het ENA matrix systeem. De Pin-Tweezers minimaliseren de mogelijkheid 
van onbedoeld wegspringen van de matrixband of wig vóór het plaatsen. 
Met de Pin-Tweezers kunnen deze onderdelen veilig en gecontroleerd 
verwijderd worden. 

 
Gebruikers instructie 
A. Grijp met de Pin- pincet  in het oogje van de tab op de matrixband en vouw 
de tab naar u toe. Hiermee is het eenvoudig de matrixband te plaatsen in de 
opening in de apicale richting. Daarnaast kunt u ook de uiteinden van de matrix 
band een beetje inknijpen om meer ronding te krijgen in de matrix band zodat 
u  meer ruimte krijgt voor de ring. 



B. Plaats de matrix band direct in de ruimte van de restauratie en overtuig uzelf 
ervan dat de matrix wordt geplaatst in de gingivale spleet aangrenzend aan het 
element dat u gaat restaureren.  
C. Terwijl de matrixband  tegen de buccale of linguale zijde zit en  met uw 
middelvinger op zijn plaats wordt gehouden, verwijdert u de pin- pincet.  
Gebruik de tip van de pincet om het tabje te buigen over de marginale 
bovenkant van het naastgelegen element.  
D. Houdt uw wijsvinger op de tab zodat deze niet kan verschuiven. Uw assistent 
plaatst dan de juiste maat wig met de pin-tweezers. Plaats de wig van de 
rechterkant en plaats dit stevig tussen de elementen. 
E. De assistent geeft u daarna de ring aan die geklemd zit in de forceps. Neem 
de tijd voor deze handeling. Op een rustige manier plaatst u met de forceps de 
matrix ring over de wig. Zorg ervoor dat de ring in direct contact is met de wig 
en zich niet beweegt in een apicale richting. 
 
LET OP 
De v-vormige uiteinden zoveel mogelijk plaatsen op de gingivale rand zodat 
deze de wig raken. Soms is het beter de ring andersom te plaatsen met de 
opening naar achteren. Bijvoorbeeld bij een MOD of een DO.U kunt ook een 
tweede wig plaatsen vanaf de andere kant. De tweede wig kan onder de eerste 
wig worden geplaatst. Door dit kenmerk is het matrix-systeem zeer flexibel en 
kan de wig eenvoudig worden verplaatst zonder weer van voren af aan te 
beginnen. Soms moet de ring even ge “reset” worden wanneer deze te wijd 
geopend is. Dit kan door hiervoor de forceps te gebruiken en de uiteinden naar 
elkaar te buigen.  
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