
Comprecord

Fio de retracção texturizado por  
jacto de ar

Capacidade de absorção excelente 

Acessórios

Os aplicadores especiais para 

fios de retracção da Roeko 

facilitam a aplicação do fio 

de retracção. Entalhes laterais 

nos extremos impedem que o 

fio saia da sua posição.

Informações para a encomenda
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Comprecap

• exerce uma pressão adicional sobre o fio de retracção e 

a gengiva

• mantém o fio de retracção dentro do sulco

• estagna as hemorragias pela compressão

• cria limites de preparação claramente visíveis

Comprecap anatomic

Tampas de compressão com 

uma forma anatómica que 

devido aos recortes semicircu-

lares em dois lados opostos se 

adaptam da melhor maneira 

à anatomia da fila de dentes.

Gingiva Liquid

Solução hemostática adstringente de cloreto de alumínio 

hexahidrato a 10%.

• para o tratamento prévio da gengiva e a impregnação 

dos fios de retracção

• sem epinefrina

• não provoca problemas circulatórios Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG · Raiffeisenstraße 30   
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Comprecord

Tamanho   REF

extrafino   515 000

fino    515 001

médio   515 002

grosso    515 003

Comprecap anatomic

  Conteúdo   REF

Set (1/3/5) 120 unid.  531 299

Tamanhos individuais  

1  120 unid.  531 201

3  120 unid.  531 203

5    60 unid.  531 205

Comprecap

  Conteúdo   REF

Set (1/3/5) 150 unid.  530 000

Tamanhos individuais  

1  120 unid.  530 008

1  600 unid.  531 008

3  120 unid.  530 010

3  600 unid.  531 010

5    60 unid.  530 014

5  400 unid.  531 014

Aplicador especial para fios de retracção

    REF

direito   520 000

dentado   520 001

Gingiva Liquid

  Conteúdo  REF

  10 ml  524 000



Comprecord é um fio de retracção texturizado por jacto de 

ar, constituído por fios de poliéster e poliamida.

A nova tecnologia de texturização por ar concede ao fio 

uma capacidade de absorção excelente e uma forma maleá-

vel que permite posicionar o Comprecord simplesmente no 

sulco, onde nem se desfia nem larga pêlos.

Uma vez que os vários tamanhos dos fios estão codificados 

por cores, distinguem-se facilmente.

Novas tecnologias O princípio da texturização por 
jacto de ar

Um fio texturizado por jacto de ar é fabricado na medida 

em que vários fios sintéticos lisos (multifilamentos) são con-

duzidos a um bico de texturização  Neste bico a alta pressão 

faz com que os vários filamentos dentro dos fios sejam 

soprados de tal maneira que o resultado é um fio tubular 

enlaçado, sem locais abertos ou fibras salientes. 

Com este método o fio fica com uma estrutura enlaçada 

estável e um volume total elevado, dando ao Comprecord 

uma capacidade de absorção muito elevada.

O processo de texturização concede às fibras sintéticas, adi-

cionalmente, um carácter mate, semelhante ao do algodão, 

o que torna o Comprecord particularmente maleável.

Utilização

Situação de partida: sulco 
fechado

Inserir Comprecord com um 
aplicador especial para fios 
de retracção

Deixar o fio não impregnado 
dentro do sulco durante pelo 
menos 5 minutos

Remover o Comprecord. O 
sulco está agora suficiente-
mente aberto e preparado 
para a tomada de impressão

Jacto de ar

Fio liso

Fio texturizado por 
jacto de ar

Vantagens de Comprecord:

• forma particularmente maleável

• capacidade de absorção excelente

• posicionamento fácil no sulco

• não se desfia e não larga pêlos

• codificado por cores para facilitar a distinção entre os tamanhos


