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Valitse mieleisesi reitti täydelliseen jäljennökseen 

Coltène/Whaledentin Gingiva Management –järjestelmällä
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Gingiva Management -järjestelmä 
on täydellisten ja kestävien restoraatioiden sekä protetiikan perusta. Erilaiset tekniikat sekä kudosten  
ominaisuudet vaativat eri työskentelytapoja, kuten esimerkiksi:

› kudoksen mekaaninen retraktio, useimmiten retraktiolangan avulla sekä
› sähkökirurgia

Huolellinen esivalmistelu parantaa jäljennöksen laatua, joka puolestaan on hammasteknikon työn 
onnistumisen edellytys. 
Coltène/Whaledentin Gingiva Management -järjestelmästä löytyy ideaali ratkaisu kaikenlaisiin tilanteisiin:

› sähkökirurgia
› retraktiolangat
› retraktiolangan viejät
› Gingiva Liquid 
› Magic Foam Cord®

› Comprecap/Comprecap anatomic

Helppo ja tehokas tapa kudoksen 
muotoiluun. 

Käyttöalueet:
 › ikenen esteettinen muotoilu
 › pääsy subgingivaaliselle alueelle ja  
  hiontarajan hyvä näkyvyys
 › verenvuodon kontrollointi ennen  
  jäljennöksen ottoa
 › ientaskun laajentaminen
 › puhkeamattoman hampaan  
  paljastaminen

Sähkökirurgia mahdollistaa pehmyt-
kudoksen käsittelyn tehokkaammin. 
Tuloksena on puhdas ja kuiva työsken-
telyalue, jonka näkyvyys on erinomai-
nen. Sähkökirurgisen hoidon jälkeen 
paraneminen tapahtuu ongelmitta, 
mikä vähentää hoitoaikaa, koska jäl-
jennös voidaan ottaa samalla hoito-
kerralla.  

Etuja:
 › välitön hemostaasi - elektrodi  
  koaguloi leikatessaan 
 › ongelmaton ja kivuton  
  paraneminen
 › ikenen mahdollisimman vähäinen  
  kärsiminen

–sähköveitseen kuuluu 8 erilaista, ste-
riloitavaa elektrodia kaikenlaisiin tar-
peisiin: 

 › hyydytyspallo   
 › 45° suora kärki   
 › 45° kooninen kärki   
 › suora, pyöreä silmukka 
 › 45° pitkä silmukka  
 › suora, pitkä silmukka
 › 45° vinoneliösilmukka
 › 90° AP 1½

Kompaktissa ja helppokäyttöisessä 
PerFect® TCS II:ssa on kaksi toimintoa: 
veren hyydytys sekä leikkaus. 

Sähkökirurgia



Comprecord

Stay-put 
impregnoitu

Stay-put yhdistää punotun retraktiolan-
gan hyödyt ja erittäin ohuen metallilan-
gan muotoiltavuuden.

Impregnoitu Stay-put:
›  varmistaa nopean veren hyytymisen
›  voidaan esitaivuttaa
›  on taipuisa ja muotonsa pitävä 
›  langalla on hyvä kontrasti ikeneen
›  impregnoitu alumiinikloridilla, ei 

aiheuta verenkierron ongelmia 

Stay-putia on saatavana myös impreg-
noimattomana, ja se voidaan käsitellä 
tarpeen mukaan. 

Aseta ensin langan keskikohta 
ientaskuun. 

Vie sen jälkeen jäljelle jäävät päät paikal-
leen ientaskuun.

Anna Stay-putin vaikuttaa 1-3 minuuttia 
ientaskussa.

Tuloksena avoin ientasku. 

Comprecord on ilmavasti kudottu ret-
raktiolanka, joka koostuu polyesteri- 
ja polyamidilangasta.

Loistava imukyky
Uusi punontateknologia antaa langal-
le stabiilin rakenteen ja hyvän koko-
naisvolyymin, mikä tekee Comprecor-
dista erittäin imukykyisen. 

Helppo käsitellä
Langan taipuisuus helpottaa sen kä-
sittelyä. Comprecord on helppo viedä 
ientaskuun ilman langan rispaantu-
mista tai kuitujen katkeamista. Com-
precord on värikoodattu ja saatavana 
neljää eri vahvuutta: x-fine, fine, me-
dium ja thick. 

Alkuperäinen tilanne: Avaamaton 
ientasku.

Paina Comprecord varovasti ientaskuun 
retraktiolangan viejällä. 

Jätä käsittelemätön lanka noin 5 minuu-
tiksi ientaskuun.

Poista Comprecord. Ientasku on nyt avoin 
ja valmiina jäljennöksen ottoon. 

Retractoa on saatavana punottuna ja 
kierteisenä, alumiinikloridiheksahyd-
raatilla impregnoituna tai ilman. 

 

Kaksipäisen, ruostumattomasta teräk-
sestä valmistetun instrumentin avulla 
viet langan helposti hampaan ympä-
rille. 

Supistava ja verta hyydyttävä, 10-
prosenttinen alumiinikloridiheksahyd-
raattineste retraktiolangan impreg-
nointiin. 

Retracto Gingiva LiquidRetraktiolangan viejä



Magic
FoamCord®

Magic Foam Cord on ensimmäinen 
laajeneva PVS-materiaali helppoon ja 
nopeaan ientaskun retraktioon ilman 
ikävää ja aikaavievää retraktiolankaa.  

 › avaa ientaskun vaivattomasti ilman  
  erilaisia materiaaleja ja tekniikoita
 › väliaikainen retraktio on kivutonta
 › materiaalin vieminen suoraan  
  ientaskuun on helppoa ja nopeaa  
  ilman painetta tai langan asetta- 
  mista.
 › miellyttävää potilaalle
 › ei vertahyydyttäviä kemikaaleja,  
  ei ylimääräisiä huuhteluja eikä kon- 
  taminaatioriskiä
 › erinomainen retraktio täydellisiin  
  jäljennöksiin 

Kruunupreparaatti ennen retraktiota. Sovita Comprecap anatomic kruunupre-
paraatille.

Ruiskuta Magic FoamCord® preparaatin 
ympärille.

Aseta Comprecap hampaalle ja pidä se 
paikallaan antamalla potilaan purra ham-
paita yhteen.

Comprecap on helppo poistaa 5 minuutin 
kuluttua samanaikaisesti Magic FoamCor-
din kanssa yhtenä kappaleena.

Tuloksena on avoin ientasku ja esteetön 
pääsy hiontaraja-alueille.

Anatomisesti muotoillun Compreca-
pin vastakkaiset reunat ovat ohuet, 
joten se on helppo laittaa paikalleen 
vierekkäisiinkin hampaisiin. Compre-
cap anatomic: 

 › tyrehdyttää verenvuodon luonnolli- 
  sella tavalla - paineen avulla
 › avaa ientaskun laajemmaksi
 › pitää jäljennösalueen kuivana,  
  puhtaana ja hiontarajan hyvin   
  näkyvissä                                       
 › tasainen purupinta on potilaalle  
  miellyttävä 
 › jakaa purennan paineen tasaisesti  
  ikeneen ja retraktioon

Materiaali on kovettunut täydellisesti 
5 minuutin kuluttua ja laajentunut 160 %. 

5 min



Tilaustiedot 

PerFect® TCS II 
1 × PerFect® TCS II –laite 
3 × elektrodikäsikappalesarja (S7010A) 
1 × kaapeliliitin (S6008A tai S6008CE)  
1 × käsikappaleen pidike (S7001) 
1 × jalkakytkin (S5005) 
1 × potilaselektrodi sekä kaapeli (S204 tai S204CE) 
1 × kliiniset ohjeet –video 
1 × käyttöohje 

Mallit:      REF 
110 V      S8100 
115 V      S8115 
230 V CE     S8230 CE 
230 V CE UK     S8230 UK 
240 V      S8240 

Lisävarusteet:     REF 
Potilaselektrodi sekä kaapeli    S204 CE
Jalkakytkin      S5005 
Kaapeliliitin    S6008CE  
Käsikappaleen pidike   S7001 

Steriloitavat elektrodit:   REF 
Täydellinen sarja, 8 elektrodikäsikappaletta S6010A 
3 elektrodin sarja (S6011A, 6012A,  
6015A)     S7010A  
2 × Hyydytyspallo    S6011A 
2 × 45° suora kärki     S6012A 
2 × 45° kooninen kärki     S6013A 
2 × Suora, pyöreä silmukka   S6014A 
2 × 45° pitkä silmukka     S6015A 
2 × Suora, pitkä silmukka   S6016A 
2 × 45° vinoneliösilmukka   S6017A 
2 × 90° AP  1½     S6018A 

Stay-put   Non impregnated   REF
x-fine   183 cm   521 000
fine   183 cm   521 001
medium  183 cm   521 002
thick   183 cm   521 003 

Stay-put   Impregnated 
x-fine   183 cm   521 020
fine   183 cm   521 021
medium  183 cm   521 022
thick   183 cm   521 023

Comprecord
x-fine   225 cm   515 000
fine   225 cm   515 001
medium  225 cm   515 002
thick   225 cm   515 003 

Retracto Braided Impregnated  
fine   225 cm   510 001
medium  225 cm   510 002
thick   225 cm   510 003 

Retracto Braided Non impregnated
x-fine   225 cm   511 000
fine   225 cm   511 001
medium  225 cm   511 002
thick   225 cm   511 003 

Retracto Twisted Impregnated 
fine  225 cm  522 001
medium  225 cm  522 002
thick  225 cm  522 003
 
Retracto Twisted   Non Impregnated   
x-fine  225 cm  523 000
fine  225 cm  523 001
medium  225 cm  523 002
thick  225 cm  523 003 



Comprecap anatomic   REF
Set 1/3/5  120 kpl  531 299 

Yksittäiskoot 
1  120 kpl  531 201 
3  120 kpl  531 203 
5  60 kpl  531 205 

Comprecap 
Set 1/3/5  150 kpl  530 000 

Yksittäiskoot 
1  120 kpl  530 008 
1  600 kpl  531 008 
3  120 kpl  530 010 
3  600 kpl  531 010 
5  60 kpl  530 014 
5  400 kpl  531 014 

Retraktiolangan viejä  REF 
sileä 1 kpl 520 000 
sahalaitainen 1 kpl 520 001 

Gingiva Liquid 
10 ml   524 000 

Magic FoamCord 
Intro Kit   6735 
2 × 50 ml –ampulli
30 × MT/YELLOW/CLEAR/WHITE/69/S* 
30 × oraalikärki, keltainen
45 × Comprecap anatomic 

Refill 
2 × 50 ml –ampulli  6737 

Lisävarusteet
MT/YELLOW/CLEAR/WHITE/69/S*  6550 
Oraalikärki, keltainen  6555 

Coltène/Whaledent Suomessa 
jaana.jaakola@coltenewhaledent.inet.fi
puh 02-2502 440, 0400-527 907

Coltène/Whaledent AG 
Feldwiesenstrasse 20 
9450 Altstätten/Switzerland 
Tel. +41 (0)71 757 53 00 
Fax +41 (0)71 757 53 01 
office@coltenewhaledent.ch 

Coltène/Whaledent 
GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau/Germany
Tel. +49 (0)7345 805 0
Fax +49 (0)7345 805 201
productinfo@coltenewhaledent.de
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www.coltenewhaledent.com
© 2007 Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway 
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
productinfo@coltenewhaledent.com

Lopputuloksen optimoiseksi AFFINIS® -tuotesarja tarjoaa erinomaisia materiaaleja 
tarkkojen jäljennösten valmistamiseen. 

Lisää informaatiota: Ota yhteyttä tai tutustu kotisivuihimme osoitteessa www.coltenewhaledent.com

* MT = sekoituskärki
      S = suora


