
Comprecord

Levegőnyomás alatt texturált 
retrakciós fonal

Kiváló nedvszívóképesség

Kellékek

A Roeko által kifejlesztett  
fonalbehelyező műszer hajlított 
kialakításából adódóan 
megkönnyíti a retrakciós fonal 
behelyezését a gingivalis 
sulcusba.

Comprecord
Méret   REF
Extra vékony   515 000
Vékony    515 001
Közepes   515 002
Vastag    515 003

Comprecap anatomic
  Tartalom   REF
Szet (1/3/5) 120 db.  531 299
Méret  
1  120 db.  531 201
3  120 db.  531 203
5    60 db.  531 205

Comprecap
  Tartalom   REF
Szet (1/3/5) 150 db.  530 000
Méret  
1  120 db.  530 008
1  600 db.  531 008
3  120 db.  530 010
3  600 db.  531 010
5    60 db.  530 014
5  400 db.  531 014

Fonalbehelyező műszer 
    REF
Sima   520 000
Recés   520 001

Gingiva Liquid
  Tartalom  REF
  10 ml  524 000

Rendelési információk:

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau/Németország
Tel. +49 (0)7345 805 0
Fax +49 (0)7345 805 201
info@coltenewhaledent.de

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstraße 20
9450 Altstätten/Svájc
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
info@coltenewhaledent.ch 67
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Comprecap
•	 nagyobb	nyomást	fejt	ki	a	retrakciós	fonalra	és	a	gingivára
•	 a	retrakciós	fonalat	mélyen	a	sulcusban	tartja
•	 a	kompresszió	által	csillapítja	a	vérzést
•	 jól	láthatóvá	teszi	a	preparáció	gingivális	szélét

Comprecap anatomic
Az anatómiai kialakítású 
kompressziós sapka, kétoldalt  
az approximális felszínek felé  
néző félkörös bevágással, követi 
a marginalis gingiva alakját és 
szorosan illeszkedő fogak mellett is könnyen felhelyezhető  
a preparált csonkra.

Gingiva Liquid
10% alumínium-klorid-tartalmú, vérzéscsillapító oldat.
•	 a	gingiva	előkezeléséhez	és	a	retrakciós	fonal	 

impregnálásához lenyomatvétel előtt
•	 adrenalin-mentes
•	 nincs	kardiovaszkuláris	mellékhatása



A Comprecord egy levegőnyomás által texturált retrakciós fonal, 
mely poliészter- és poliamidszálakból áll. Az új levegőnyomás-tex-
túra technológiának köszönhetően kiváló a nedvszívóképessége. 
Rendkívül hajlékony, könnyen illeszthető a sulcusba, anélkül, hogy  
a fonal kirojtosodna, vagy kiszálasodna.

A méretmeghatározást színkódolás segíti.

A Comprecord előnyei

•	 stabil	szerkezet
•	 kiváló	nedvszívóképesség
•	 könnyű	adaptáció
•	 nem	rojtosodik	és	nem	szálasodik	ki
•	 méretnek	megfelelő	színkódolás

Új technológia A levegő-texturálás folyamata

A retrakciós fonalak gyártásakor a szintetikus multifilamentumokat 
különleges, magas nyomású levegőáramot biztosító szövőgépbe 
helyezik. A filamentumok a nagy nyomású levegőáramban össze-
keverednek, egyenletes, hézagmentes hurkokkal teli szövedéket 
alkotva.

Az egyenletes, hurkos szerkezet a retrakciós fonal össztérfogatát 
jelentős mértékben megnöveli, ezzel biztosítva a Comprecord kiváló 
nedvszívóképességét. 

A	szintetikus	retrakciós	fonal	a	texturálás	során	puha	pamutszerű	
karaktert nyer és könnyen adaptálható a sulcusba.

Használat

Kiindulási helyzet: zárt sulcus Fonalbehelyező műszer segít-
ségével óvatosan helyezze a 
retrakciós fonalat a sulcusba

A nem-impregnált fonalat 
hagyja legalább öt percig  
a sulcusban

Távolítsa el a  Comprecord 
fonalat. A preparáció széle most 
jól látható és kész a lenyomat-
vételre

Levegőnyomás

Lapos fonal

Levegőnyomással 
texturált fonal


