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Magic
FoamCord®

Retracto

Stay-put

Comprecord

A tökéletes lenyomathoz sok úton eljuthat ...

a Coltène/Whaledent Gingiva Management System rendszerével
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A Gingiva Management System rendszer
az esztétikailag kifogástalan, tartósan jó minőségű restaurációs- és protézismunkák alapja. A protézis- illetve restau-
rációs munkák típusa, valamint a szövetek állapota különféle megmunkálási módszereket követel. Ezek közé többek 
között az alábbiak tartoznak:  

› a mechanikus szövetkiszorítás, mely elsősorban elsősorban retrakciós fonalak segítségével történik
› az elektrosebészet

Az optimálisan illeszkedő fogtechnikusi munka előfeltétele a pontos lenyomat, melynek alapfeltétele viszont a jó 
minőségű minta. A Coltène/Whaledent Gingiva Management System rendszere minden indikációhoz megfelelő 
megoldást kínál Önnek:

› Elektrosebészet
› Retrakciós fonalak
› Retrakciós fonál tömő
› Gingiva Liquid
› Magic FoamCord®
› Comprecap/Comprecap anatomic

 - rendszer az egyszerű és klinikailag 
bevált szövet-kontúrképzéshez.

Alkalmazási területek:
 › A fogíny kontúrjának helyreállítása  
  esztétikailag kifogástalan restauráci- 
  ókhoz
 › Optimális hozzáférés a szubgingivális  
  preparációs határokhoz
 › A lenyomatvétel előtt a vérzések 
  csillapítása
 › Barázdatágítás
 › Benőtt fogak kiszabadítása

Az elektrosebészet hatékony alkalma-
zásával kiválóan hozzáférhető, kompli-
kációmentesen gyógyuló, tiszta, száraz 
preparációs terület alakítható ki. A lenyo-
matvétel ugyanazon kezelés során elvé-
gezhető.  

Előnyök:
 › a sebészi vágást követően azonnali  
  vérzéscsillapítás
 › messzemenően fájdalommentes 
  sebgyógyulás
 › a fogíny minimális traumatizációja

A PerFect® TCS II teljeskörű elektróda-vá-
lasztékot kínál a legkülönbözőbb indiká-
ciókhoz. Összesen 8 különféle – autok-
lávban sterilizálható – elektróda áll a 
fogorvosok rendelkezésére.

 › 45° egyenes vágás
 › 45° kúpos vágás
 › egyenes, kerek hurok 
 › 45° hosszú hurok
 › egyenes, hosszú hurok 
 › 45° gyémánt hurok
 › 90° AP 1½

A kompakt kialakítású, egyszerűen kezel-
hető PerFect® TCS II készülék vágó- és 
koagulációs üzemmódban használható.

Elektrosebészet



Comprecord

Impregnált

Stay-put 
Az impregnált Stay-put egy fonott 
retrakciós fonal minőségét és egy hajszál-
vékony drót formálhatóságát egyesíti. 

Az impregnált Stay-put:
›  gyorsan és hatékonyan megállítja a 

vérzést
›  megtartja a kialakított formát
›  nem csúszik
›  jó kontrasztot ad a fogínyen
›  alumínium-kloriddal impregnált, ezért 

nem befolyásolja a vérkeringést 

A Stay-put nem impregnált formában is 
kapható, és igény szerint egyedi impreg-
nálással is megrendelhető. 

Először helyezze a fonal középső részét a 
barázdára

Ezután a közepéről indulva nyomja be a 
fonalat a barázdába

Hagyja 1-3 percig az impregnált Stay-put 
fonalat a barázdában

Eredmény: kitágított barázda

A Comprecord egy levegőbuborékkal 
texturált retrakciós fonal, mely poliész-
ter- és poliamidszálakból áll.

Kiváló szívóképesség
Az új légbuborék-textúra technológiának 
köszönhetően a fonal stabil szerkezet-
tel és nagy össztérfogattal rendelkezik, 
mely különösen magas szívóképességet 
biztosít.

Egyszerű kezelés
A jól illeszkedő forma egyszerű kezelést 
tesz lehetővé. A Comprecord könnyen a 
barázdába helyezhető anélkül, hogy ki-
rojtosodna. A Comprecord színkódolt és 
extravékony, vékony, közepes és vastag 
kivitelben kapható.

Kiindulóhelyzet: zárt barázda Tömje be a retrakciós fonal tömővel a 
Comprecord fonalat a barázdába

A nem impregnált fonalat hagyja legalább 5 
percig a barázdában

Távolítsa el a Comprecord fonalat. A barázda 
szabad, ki van szélesítve és elő van készítve a 
lenyomatvételre.

A Retracto fonott és sodort, valamint imp-
regnált (alumínium-klorid hexahidráttal) 
és nem impregnált kivitelben is kapható.

A retrakciós fonal könnyű behelyezésére 
szolgáló, rozsdamentes acélból készült, 
két végű kézieszköz. 

Vérzéscsillapító hatású, 10% alumínium-
klorid hexahidrátot tartalmazó oldat a 
retrakciós fonalak impregnálásához. 

Retracto Gingiva LiquidRetrakciós fonál tömő



Magic
FoamCord®

Az első táguló A-szilikonhab fonal nélküli 
barázdatágításhoz.

 › invazív anyagok és technikák nélküli  
  barázdatágítás
 › nincs traumatizáló hatás
 › egyszerű, gyors alkalmazás, közvetle- 
  nül a preparált fog körül
 › betegkímélő
 › nem tartalmaz vérzéscsillapító szert,  
  mely kontaminálhatja a lenyomat  
  anyagot, így nincs szükség hosszas  
  öblítésre
 › tökéletesen kitágított, lenyomatvétel- 
  re kész barázda

Kiindulóhelyzet, zárt barázda A Comprecap anatomic kiválasztása és 
felpróbálása

A Magic FoamCord® felhelyezése a preparált 
fogra és az azzal határos fogínyre

A Comprecap anatomic felvitele. A beteg 
ellenharapása tartja meg

5 perc várakozás után a Comprecap 
anatomic és a Magic FoamCord® egyben 
kivehető a szájból

Szélesre tágított barázda, könnyen hozzáfér-
hető preparált peremek

A két szemközti oldal félkörös kialakításá-
val a fogsor anatómiájához optimálisan 
igazodó kompressziós sapka: 

 › természetes úton csillapítja a vérzést  
  – kompresszióval
 › szárítja a fogcsonkot 
 › precíz, felismerhető preparációs 
  határokat eredményez
 › a vékony falnak köszönhetően   
  könnyen felhelyezhető az egymással  
  szomszédos fogakra
 › az egyenletes alapfelület optimális  
  harapófelületet kínál a betegnek
 › a sima harapófelületnek köszönhe- 
  tően ráharapáskor a nyomás precízen  
  tevődik át a retrakciós anyagra Az anyag 5 perc alatt teljesen megköt. A Magic 

FoamCord® maximális tágulása 160 %.

5 min



Rendelési információ:

PerFect® TCS II készülék
1 × PerFect® TCS II szövetkontúr rendszer
3 × sterilizálható kézielektróda (S7010A)
1 × csatlakozókábel (S6008A vagy S6008CE) 
1 × kézieszköz tartó (S7001)
1 × lábpedál (S5005)
1 × vezérlőelektród és kábelkészlet (S204 vagy S204CE) 
1 × klinikai ismertető videó 
1 × kézikönyv 

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

Tartozék      REF 
Semleges elektróda   S204 CE
Lábkapcsoló    S5005
Kábelcsatlakozás    S6008A CE
Kézieszköz tartó    S7001 

Kézielelektródák    REF 
Teljes készlet, 8 kézielektróda  S6010A
3 kézielektródát tartalmazó készlet
S6011A, S6012A, S6015A   S7010A
2 × koag. gömb    S6011A
2 × 45 fok, egyenes vágás   S6012A
2 × 45 fok, kúpos vágás   S6013A
2 × egyenes, kerek hurok    S6014A
2 × 45 fok, hosszú hurok   S6015A
2 × egyenes, hosszú hurok    S6016A
2 × 45 fok, „gyémánt” hurok   S6017A
2 × 90 fok, AP 1½    S6018A 

Stay-put   Nem impregnált  REF
extravékony  183 cm  521 000
vékony  183 cm  521 001
közepes  183 cm  521 002
vastag  183 cm  521 003 

Stay-put   Impregnált
extravékony  183 cm  521 020
vékony  183 cm  521 021
közepes  183 cm  521 022
vastag  183 cm  521 023

Comprecord
extravékony  225 cm  515 000
vékony  225 cm  515 001
közepes  225 cm  515 002
vastag  225 cm  515 003 

Retracto Braided (fonott) 
Impregnált
vékony   225 cm  510 001
közepes  225 cm  510 002
vastag  225 cm  510 003 

Retracto Braided   Nem impregnált
extravékony 225 cm  511 000
vékony  225 cm  511 001
közepes  225 cm  511 002
vastag  225 cm  511 003 

Retracto Twisted (sodrott)   
Impregnált
vékony   225 cm  522 001
közepes  225 cm  522 002
vastag  225 cm  522 003
 
Retracto Twisted   Nem impregnált   
extravékony  225 cm  523 000 
vékony  225 cm  523 001 
közepes  225 cm  523 002 
vastag  225 cm  523 003 



Comprecap anatomic   REF
Méretek 1/3/5 120 db. 531 299 

Egyes méretek 
1 120 db. 531 201
3 120 db. 531 203
5   60 db. 531 205 

Comprecap 
Méretek 1/3/5 150 db. 530 000 

Egyes méretek 
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 

Retrakciós fonál tömő   REF
sima  1 db.  520 000
fogazott 1 db.  520 001 

Gingiva Liquid 
10 ml   524 000 

Magic FoamCord 
Intro készlet   6735 
2 × 50 ml patron 
30 × MT/YELLOW/CLEAR/WHITE/69/S*
30 × Oral Tip sárga
45 × Comprecap anatomic 

Utántölt 
2 × 50 ml patron  6737 

Tartozék 
MT/YELLOW/CLEAR/WHITE/69/S*  6550 
Oral Tip sárga   6555 

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 

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 
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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

További varratmentes kezeléshez használja a precíz lenyomatokat 
biztosító AFFINIS® termékcsalád anyagait.

Kérje tájékoztató anyagunkat, vagy látogasson el Internet oldalunkra: www.coltenewhaledent.com

* MT = keverőfej      
S = egyenes


