
 

 

 
 
  
 
 

(LT) 
Ena Matrix sistemą sudaro: 
• Anatominės sekcijinės matricos, galimi dydžiai: 3,5 mm darbui su pieniniais 

dantimis; 4,5 mm ir 5,5 mm restauracijoms virš dantenų; 6,5 mm restauracijų 
riboms esant po dantenomis. 

• Anatominiai pleištai (plastikiniai), skirtingų spalvų, galimi 3 dydžiai: maži (balti); 
vidutinio dydžio (rožiniai); dideli (violetiniai). 

• Žiedai galimi 2 dydžių: krūminiams dantims (juodas), prieškrūminiams ir 
pieniniams dantims (raudonas). 

• Replės žiedams ir pincetas pleištams ir matricoms. 
 
Indikacijos  
2 klasės ertmių restauracijoms, palengvinti restauracinių medžiagų kontūravimą. 
 
Dėmesio 
• Siekiant išvengti smulkių dalių patekimo į žmogaus kvėpavimo ir virškinimo 

takus, visada naudokite koferdamo sistemą. 
• Pleištai ir matricos yra vienkartinio naudojimo. 
• Kad būtų užtikrintas visiškas sterilumas, žiedai, replės, pincetai prieš 
 naudojimą turi būt autoklavuojami (134°C temperatūroje min. 3 minutes). 
• Naudojant Ena Matrix sistemą, rekomenduojama kartu su matricomis ir 

pleištais naudoti pincetą. 
 
Naudojimo instrukcija  
A. Suimkite matricos auselę pincetu ir atlenkite auselę į išgaubtą matricos pusę. 
Tokiu būdu jūs lengvai patalpinsite matricą apikaliai į tarpdantį. Šiek tiek 
suspauskite matricos sparnelius, kad padidintumėte matricos išlinkimą. Vėliau bus 
daugiau vietos uždėti žiedą. 
B. Patalpinkite matricą į preparuojamo danties tarpdantį, stebėkite, kad matrica 
patektų į būtent to danties dantenų vagelę. 
C. Kol prilaikote matricos sparnelius prie bukalinio arba lingvalinio danties 
paviršiaus, su viduriniu pirštu atlaisvinkite pincetą. Naudojant tik pačius pinceto 
galus, atlenkite matricos auselę taip, kad ji gulėtų virš gretimo danties krašto.  
D. Laikykite rodomąjį pirštą ant auselės, kad ji nejudėtų. Paprašykite savo 
asistento paimti atitinkamo dydžio pleištą su pincetu. Patalpinkite pleištą į 
tarpdantį iš skruostinės/žandinės pusės ir tvirtai jį įstumkite. 
E. Paprašykite savo asistento, kad jums paduotų reples kartu su užfiksuotu žiedu. 
Atsargiai, neskubant, stabiliai atrėmę pirštą ir tvirtai laikydami reples, uždėkite 
žiedą ant dantų taip, kad jis apžergtų pleištą ir prispaustų matricą. Įsitikinkite, kad 



 

 

žiedas kontaktuoja su pleištu ir nepasistums toliau apikaliai. Uždėję žiedą, reples 
ištraukite iš burnos. 
 
Pastabos  
Žiedo antgalių kraštai turi būti prie pat dantenų krašto, o žiedo grioveliai liestis prie 
pleišto. Esant mezialinio-okliuzinio-distalinio paviršių arba distalinio-okliuzinio 
paviršių ertmėms, kartais yra geriau žiedą uždėti iš kitos pusės. Naudojantis šia 
sistema, į tarpdantį galima lengvai įstatyti ir antrą pleištą iš kitos pusės. Antras 
pleištas gali būti patalpintas po pirmuoju. Ši savybė suteikia sistemai lankstumo ir 
leidžia gydytojui odontologui lengvai pritaikyti ir koreguoti prispaudimą pleištais, 
nepradedant viso darbo iš naujo. Jeigu žiedas buvo per daug praplėstas, jį reikės 
atstatyti į pradinę padėtį, tvirtai suspaudžiant žiedo galus. 

  
 
 
 

 
MICERIUM S.p.A.  

Via G. Marconi, 83 - 16036 Avegno (GE) - Italy 
Tel. 0185 7887.880 • Fax 0185 7887.970 
www.micerium.com • email: hfo@micerium.it     

 
File: Enamatrix istr LT v1.3_04-2018.doc 


