
 
 
 
 
 
(EL)   
Το σύστημα Ena Matrix περιλαμβάνει: 

• ανατομικά τεχνητά τοιχώματα, διαθέσιμα στα ακόλουθα μεγέθη: 3,5mm για 
παιδοδοντία, 4,5 και 5,5 mm για αυχενικές αποκαταστάσεις , 6,5 για 
αποκαταστάσεις σε υποουλικές περιοχές 

• ανατομικές σφήνες,  κωδικοποιημένες με βάση το χρώμα, διαθέσιμες σε 3 
μεγέθη: small (λευκές) - medium (ροζ) - large (βιολετί) 

• δαχτυλίδια διαθέσιμα σε 2 μεγέθη: για γομφίο (μαύρο) - για προγόμφιο και 
παιδοδοντία (κόκκινο) 

• αρπαγοφόροι για δαχτυλίδια και λαβίδες για σφήνες/τοιχώματα. 
 
Ενδείξεις 
Αποκαταστάσεις ΙΙ τάξης, για τη διευκόλυνση των περιγραμμάτων στα υλικά των 
αποκαταστάσεων. 
 
Προειδοποιήσεις 

• Χρησιμοποιήστε πάντα ελαστικό απομονωτήρα για να εμποδίσετε τον ασθενή 
από το να εισπνεύσει ή να καταπιεί αντικείμενα. 

• Τα αναλώσιμα προϊόντα (σφήνες, τοιχώματα) είναι μίας χρήσης. 

• Εξασφαλίστε την απόλυτη αποστείρωση των αυτόκαυστων δαχτυλιδιών, των 
αρπαφοδόρων και των λαβίδων πριν τη χρήση τους (134°C, το ελάχιστο για 3 
λεπτά).  

• Οι λαβίδες συστήνεται να χρησιμοποιούνται μόνο για τα τοιχώματα και τις 
σφήνες του συστήματος Ena Matrix. Οι λαβίδες ελαχιστοποιούν την 
πιθανότητα ακούσιας απελευθέρωσης του τοιχώματος ή της σφήνας πριν την 
τοποθέτηση και επιτρέπουν την απομάκρυνσή τους με ασφαλή και ελέγξιμο 
τρόπο. 

 
Οδηγίες χρήσης 
Α. Κρατήστε την προέκταση του τοιχώματος με τη λαβίδα και διπλώστε προς την 

κυρτή πλευρά. Αυτό σας επιτρέπει να περάσετε εύκολα το τοίχωμα στην 
κοιλότητα με κατεύθυνση προς τον αυχένα. Επιπλέον, πιέστε λίγο τα πτερύγια 
του τοιχώματος για να αυξήσετε την καμπυλότητα του τοιχώματος, καθώς αυτό 
θα δημιουργήσει περισσότερο χώρο για το δαχτυλίδι στη συνέχεια. 

Β. Τοποθετήστε το τοίχωμα απευθείας στην κοιλότητα της προπαρασκευής, 
φροντίζοντας να βεβαιώσετε ότι το τοίχωμα είναι όμορο στην ουλική σχισμή 
του δοντιού που αποκαθιστάτε. 

Γ. Καθώς κρατάτε το πτερύγιο του τοιχώματος κόντρα στην παρειά ή στην 
γλωσσική επιφάνεια του δοντιού με το μεσαίο σας δάχτυλο, απελευθερώστε τη 
λαβίδα. Χρησιμοποιώντας τη λαβίδα διπλώστε τις άκρες προς τα πάνω, ώστε 
να καθίσει πάνω από την ακρολοφία του όμορου δοντιού. 



Δ. Κρατήστε τον δείκτη σας στο άκρο του τοιχώματος για να το εμποδίσετε να 
μετακινηθεί. Ζητήστε από την βοηθό σας να τοποθετήσει μία σφήνα 
κατάλληλου μεγέθους στη λαβίδα. Εισάγετε τη σφήνα από την παρειακή 
πλευρά και ωθήστε την σταθερά. 

Ε. Ζητήστε από τη βοηθό σας να περάσει το δαχτυλίδι έχοντας τον αρπαγοφόρο 
ήδη κλειδωμένο. ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ! Χρησιμοποιώντας 
ένα δάχτυλο για να σταθεροποιήσετε τον αρπαγοφόρο, μετακινήστε το 
δαχτυλίδι στη θέση εκείνη όπου θα καθίσει πάνω στη σφήνα. Βεβαιωθείτε ότι 
το δαχτυλίδι είναι σε άμεση επαφή με τη σφήνα και δεν θα μετακινηθεί 
περαιτέρω προς τον αυχένα. 

 
Σημείωση 
Τα άκρα του δαχτυλιδιού θα πρέπει να είναι κοντά στα ούλα και η ουλοδοντική 
σχισμή να είναι σε επαφή με τη σφήνα. Κάποιες φορές είναι καλύτερο να 
τοποθετείτε το δαχτυλίδι με το έλασμα ανάποδα: ένα παράδειγμα ειναι μία 
αποκατάσταση MOD ή μία αποκατάσταση DO.  Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα 
να μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα μία δεύτερη σφήνα από την άλλη πλευρά. Η 
δεύτερη σφήνα μπορεί να χωρέσει κάτω από την πρώτη σφήνα. Αυτό το 
χαρακτηριστικό δίνει στο σύστημα μία απαράμιλλη ευκαμψία και επιτρέπει στον 
οδοντίατρο να ρυθμίσει εύκολα το σφήνωμα  χωρίς να τα ξεκινήσει όλα από την 
αρχή. Περιστασιακά το δαχτυλίδι μπορεί να χρειαστεί επαναρύθμιση, ειδικά εάν 
ανοιχτεί αρκετά. Μπορεί να επανέλθει εύκολα πιέζοντας σταθερά τα άκρα του. 
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