
 
 
 
 
 
 
(PT) 
Cunha Ena Matrix com proteção 
É um protetor de dente dois-em-um. Primeiro protege o dente adjacente durante 
a preparação da cavidade, depois a proteção de metal pode ser retirada 
enquanto a cunha permanece na posição, pronta para a inserção de Ena Matrix 
ao lado dela. A proteção destacável tem muitas vantagens: 
• A cunha permanece no lugar, reduzindo o sangramento da papila; 
• Como não há risco da broca danificar o dente adjacente, a preparação é muito 
 mais rápida e livre de stresse; 
• 60 microns de espessura permitem uma ótima inserção em quase todos os 
 casos; 
• Disponível em vários tamanhos. 
 
Indicações 
• Restauração de Classe II-III: suporte de matriz e proteção do dente adjacente 
 durante a preparação. 
 
Advertências 
• Utilize sempre um dique de borracha para prevenir que os componentes 
 sejam aspirados ou engolidos pelo paciente. 
• Cunhas com proteção são para uso único; 
• As pinças EMP1 são recomendadas para utilizar com o Sistema de Cunhas 
 Ena Matrix. As pinças 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 
- Utilizando pinças (idealmente Ena Matrix EMP1), pegue o tamanho adequado 
da cunha com proteção. Segure a parte da frente da pinça com firmeza e aplique 
uma pressão constante. Gradualmente, avance a cunha entre os pontos de 
contato. Nota: Antes de inserir a cunha, pode colocar um anel Ena Matrix para 
separar ligeiramente os dentes. 
- Prepare a cavidade. Reduzindo os riscos de tocar o dente adjacente, estará 
apto para preparar o dente de forma mais segura e rápida. Se necessário, para 
uma melhor visualização  corte a parte superior da proteção de metal. 
Nota: Se estiver a utilizar a cunha no segundo molar, pode ser difícil agarrar a 
proteção de metal pelo orifício. Neste caso, dobre previamente a proteção de 
metal na sua direção antes de inserir a cunha. 
- Segure a proteção de metal, depois segure a cunha no lugar com a parte de 
trás de um espelho enquanto puxa para cima a proteção de metal. A proteção de 



metal será libertada. Agarre com uma pinça e retire. 
Nota: Se necessário, para ajudar a libertar a proteção do metal depois da 
preparação da cavidade, coloque a ponta de uma espátula entre a proteção e a 
cunha e empurre para cima. 
- Coloque uma matriz Ena Matrix entre a cunha e a cavidade sem remover a 
cunha e coloque o anel Ena Matrix. Se estiver muito apertado, retire a cunha 
ligeiramente para permitir a inserção da matriz e, em seguida, empurre a cunha 
de volta enquanto pressiona a matriz. Pode prosseguir com a restauração. 
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