
 
 
 
 
 
 
(PL) 
System Ena Matrix zawiera :  
• anatomiczne matryce sekcyjne w rozmiarach: 3,5 mm do zastosowań w 

stomatologii dziecięcej; 4,5 i 5,5 mm do odbudów naddziąsłowych oraz 6,5 
mm do wypełnień ubytków zlokalizowanych poddziąsłowo 

 • kliny anatomiczne, kodowane kolorystycznie, dostępne w 3 rozmiarach: mały  
(biały); średni (różowy); duży (fiolet) 

• pierścienie w 2 rozmiarach: do trzonowców (czarny); do przedtrzonowców i 
pediatryczny (czerwony) 

• kleszcze do pierścieni oraz pęseta do klinów i matryc   
 
Ostrzeżenie 
• Zawsze stosuj koferdam, by uniknąć zaaspirowania lub połknięcia  przez 

pacjenta elementów systemu 
• Zużywalne produkty (kliny, matryce) są jednorazowego użytku  
• Aby zapewnić całkowitą sterylność przed każdym użyciem kleszcze, 

pierścienie, pęseta powinny być sterylizowane w autoklawie (minimum przez 3 
minuty w temperaturze134°C) 

• Pęseta zalecana jest do użytku z matrycami i klinami system Ena Matrix. 
     Pęseta zapobiega ewentualności upuszczenia klina lub matrycy przed 

wprowadzeniem ich na miejsce. Umożliwia również usunięcie ich w 
przewidywalny i bezpieczny sposób po zakończeniu pracy.  

 
Instrukcja użycia 
A. Zaciśnij pęsetę na specjalnym uchwycie matrycy i zegnij go w stronę 
wypukłości matrycy. Umożliwi to łatwe przemieszczanie matrycy w kierunku 
wierzchołka. Ponadto należy lekko dogiąć skrzydełka matrycy co zwiększa jej 
krzywiznę, jednocześnie zwiększając przestrzeń roboczą dla pierścienia.  
B. Umieść matrycę bezpośrednio w zasięgu preparacji, dbając o właściwe 
dopasowanie w obszarze przyszyjkowym odbudowywanego zęba.  
C. Przytrzymując skrzydełka mtrycy od strony przedsionkowej lub językowej przy 
pomocy palca, delikatnie zwolnij pęsetę. Końcówką pęsety zagnij uchwyt matrycy 
tak, aby dotykała krawędzi zęba sąsiadującego.  
D. Przytrzymując palcem matrycę, tak aby się nie przemieściła, należy 
wprowadzić klin właściwy co do rozmiaru. Klin należy wprowadzić od strony 
przedsionka z delikatnym naciskiem. 
E. Pierścień należy zakładać umieszczony uprzednio na kleszczach z 
zablokowaniem ich rozstawu. NIESPIESZ SIĘ NA TYM ETAPIE!  



Umieść pierścień we właściwej pozycji osadzając go na klinie. Upewnij się, że 
pierścień osiadł bezpośrednio nad klinem i nie przesunie się w kierunku do 
wierzchołka.  
Ważne  
Końcówki pierścienia powinny być możliwie blisko granicy dziąsła, osadzone 
specjalną przestrzenią bezpośrednio na klinie. W niektórych przypadkach celowe 
jest założenie pierścienia częścią roboczą (sprężyną) skierowaną do tyłu np: w 
ubytkach MOD lub DO . System umożliwia łatwe wprowadzenie dodatkowego 
klina z drugiej strony. Drugi klin może być wprowadzony bezpośrednio pod 
pierwszy klin.  Ta właściwość umożliwia łatwe dostosowanie uszczelnienia klinem 
w trakcie pracy bez konieczności powtarzania całej procedury. Zbytnie 
rozszerzenie poprzez za szerokie otwarcie pierścienia kleszczami może wpływać 
na jego kształt. Sporadycznie pierścień może wymagać delikatnego dogięcia 
poprzez dociśnięcie końcówek pierścienie w kierunku „do siebie”. 
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