
 

 

(LT) 
Ena Matrix pleištas su apsauga 
Tai du viename pleištas ir apsauga dantims. Pirmiausia jis apsaugo gretimą dantį 
preparavimo metu, tada metalinė apsauga gali būti pašalinta, pleištas lieka savo 
vietoje ir yra paruoštas Ena Matrix matricos įdėjimui. Atskiriama apsauga turi 
daugybę privalumų: 

• pleištas lieka savo vietoje, sumažina dantenų papilės kraujavimą; 

• kadangi nėra rizikos su grąžtu pažeisti gretimo danties, preparacijos 
tampa greitesnėmis ir nekeliančiomis streso; 

• šią 60 mikronų pločio apsaugą galima patalpinti į tarpdantį beveik visoms 
restauravimo procedūroms; 

• galimi keli skirtingi dydžiai.     
 
Indikacijos 

• 2 ir 3 klasės ertmių restauracijoms. Matricos pritvirtinimui ir gretimo 
danties apsaugai danties preparavimo metu. 

 
Dėmesio 

• Visada naudokite koferdamo gumą, kad apsaugotumėte pacientą nuo 
smulkių dalių prarijimo ir patekimo į kvėpavimo takus; 

• Pleištai su apsaugomis yra vienkartinio naudojimo; 

• Rekomenduojama naudoti EMP1 Ena Matrix sistemos pincetą šiems 
pleištams. Pincetas sumažina riziką netyčia paleisti laikomą matricą ar 
pleištą prieš jų patalpinimą. Taip pat leidžia saugiai ir kontroliuojant 
pašalinti šiuos komponentus.  

 
Instrukcija 
- Naudojantis pincetu (rekomenduojamas Ena Matrix EMP1), paimkite atitinkamo 
dydžio pleištą su apsauga. Tvirtai sugriebkite priekinę pinceto dalį ir išlaikykite 
nuolatinį spaudimą. Palaipsniui įstatykite pleištą tarp danties kontaktinių paviršių. 
Pastaba: prieš įstatant pleištą, galite įstatyti Ena Matrix žiedą, kad šiek tiek 
praskirtumėte dantis. 
- Preparuokite ertmę. Kadangi yra mažesnė rizika prisiliesti su grąžtu prie gretimo 
danties, jūs galėsite preparuotį dantį saugiau ir greičiau. Jeigu metalinė apsauga 
užstoja preparuojama lauką, nupjaukite viršutinę apsaugos dalį. 
Pastaba: jeigu naudojate metalinę apsaugą antrajam krūminiam dančiui, gali būti 
sudėtinga ją paimti už pleište esančios skylės. Tokiu atveju prieš dedant pleištą, 
atlenkite metalinę apsaugą į save. 
- Suimkite metalinę apsaugą, tada prilaikykite pleištą su veidrodėlio nugarine 



 

 

puse, kol pakelsite metalinę apsaugą. Apsauga lengvai išsitrauks. Sugriebkite ją 
su pincetu ir pašalinkite iš tarpdančio. 
Pastaba: jeigu būtina, po ertmės išpreparavimo įkiškite mentelės galiuką tarp 
apsaugos ir pleišto ir pakelkite į viršų. 
- Neišėmę pleišto iš tarpdančio, patalpinkite Ena Matrix matricą tarp ertmės ir 
pleišto. Uždėkite Ena Matrix žiedą. Jeigu tarpas per mažas patalpinti matricą, šiek 
tiek patraukite pleištą, kad matrica visiškai įsistatytų į tarpdantį. Tada spausdami 
matricą iš viršaus, įstumkite pleištą atgal į savo vietą. Galite pradėti restauracijos 
atlikimą. 
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