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Magic
FoamCord®

Retracto

Stay-put

Comprecord

Wiele dróg prowadzi do idealnego wycisku... 
z systemem Gingiva Management firmy Coltène/Whaledent
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Gingiva Management System
to podstawa estetycznie nienagannych i trwale dobrych prac odtwórczych i protetycznych. Rodzaj prac protetycz-
nych lub odtwórczych oraz stan tkanek wymagają zastosowania różnych metod opracowania. Zaliczane są do nich 
między innymi: 

› mechaniczne odsuwanie tkanek, przeważnie wykonywane za pomocą nici retrakcyjnych oraz
› elektrochirurgia

Dobre przygotowanie odcisków jest podstawą do wykonania dokładnych wycisków, które są ostatecznie warun-
kiem optymalnego dopasowania prac techników dentystycznych. Gingiva Management System firmy Coltène/
Whaledent udostępnia Państwu odpowiednie rozwiązanie dla każdego wskazania:

› elektrochirurgia
› nici retrakcyjne
› upychacze do nici retrakcyjnych
› Gingiva Liquid
› Magic FoamCord®
› Comprecap/Comprecap anatomic

- system do łatwego i klinicznie spraw-
dzonego konturowania tkanek

Zastosowania:
 › rekonturowanie dziąseł do estetycz- 
  nie perfekcyjnej odbudowy
 › w celu uzyskania optymalnego dostę- 
  pu do poddziąsłowych granic opraco- 
  wania
 › kontrola krwawień przed pobraniem  
  odcisku
 › rozszerzenie bruzd
 › odsłonięcie wrośniętych zębów

Dzięki efektywnemu zastosowaniu elek-
trochirurgii można uzyskać czystą i 
suchą okolicę opracowania z doskona-
łym dostępem i nieskomplikowanym 
przebiegiem gojenia. Odcisk może być 
pobrany podczas tego samego posie-
dzenia.  

Zalety:
 › natychmiastowe zatamowanie krwa- 
  wienia po cięciach chirurgicznych
 › w znacznym stopniu bezbolesne   
  gojenie ran
 › minimalna traumatyzacja dziąsła

PerFect® TCS II oferuje pełny wybór elek-
trod do różnych wskazań. Łącznie 8 róż-
nych elektrod – wszystkie nadające się 
do sterylizacji w autoklawach – są do 
dyspozycji lekarza stomatologa.

 › kulka do koagulacji
 › cięcie proste 45°
 › cięcie stożkowe 45°
 › prosta okrągła pętla
 › pętla długa 45°
 › pętla prosta długa
 › pętla rombowa 45°
 › 90° AP 1½

Urządzenie PerFect® TCS II pracuje w  
trybie cięcia i koagulacji i przekonu-
je kompaktowym wzornictwem i łatwą 
obsługą.

Elektrochirurgia



Comprecord

Stay-put
Impregnowana 
Stay-put impregnowana łączy w genialny 
sposób jakość plecionej nici retrakcyjnej z 
plastycznością cieniutkiego drutu.  

Stay-put impregnowana:
›  szybko i efektywnie tamuje krwawienia
›  zachowuje wstępne ukształtowanie
›  nie ześlizguje się
›  zapewnia dobry kontrast z dziąsłem
›  jest impregnowana chlorkiem glinu, w 

związku z tym nie wpływa negatywnie na 
krążenie 

Nić Stay-put jest dostępna również nieim-
pregnowana i możliwe jest opcjonalnie 
indywidualne impregnowanie. 

Włożyć najpierw środek nici w bruzdę. Następnie wepchnąć nić od środka w 
bruzdę.

Pozostawić nić Stay-put impregnowana na 
1-3 min. w bruździe.

Rezultat: szeroko otwarta bruzda.

Comprecord to teksturowana pneuma-
tycznie nić retrakcyjna, składająca się z 
przędzy poliestrowej i poliamidowej.

Doskonała chłonność
Nowa technologia teksturowania pneu-
matycznego nadaje nici stabilną struktu-
rę i dużą objętość całkowitą, dzięki cze-
mu chłonność jest szczególnie duża.

Łatwa obsługa
Dzięki przylegającej formie umożliwiona 
jest łatwe obsługa. Comprecord można 
łatwo umieścić w bruździe bez strzępie-
nia i mechacenia. Comprecord posiada 
kod barwny i jest dostępna w rozmia-
rach x-fine (bardzo cienka), fine (cienka), 
medium (średnia) i thick (gruba).

Sytuacja początkowa: zamknięta bruzda. Wepchnąć Comprecord za pomocą upycha-
cza do nici retrakcyjnej w bruzdę.

Nieimpregnowaną nić pozostawić w bruź-
dzie przez przynajmniej 5 minut.

Usunąć Comprecord. Bruzda jest teraz sze-
roko otwarta i przygotowana do wykonania 
odcisku.

Nić Retracto jest dostępna pleciona lub 
skręcana zarówno impregnowana (sze-
ściowodzianem chlorku glinu), jak też 
nieimpregnowana.

Dwustronne instrumenty ręczne ze stali 
szlachetnej do łatwego wkładania nici 
retrakcyjnych.

Ściągający, tamujący krwawienie roz-
twór z 10% sześciowodzianem chlorku 
glinu do impregnowania nici retrakcyj-
nych. 

Retracto Gingiva LiquidUpychacze do nici retrakcyjnych



Magic
FoamCord®

Pierwsza rozszerzająca się pianka A-sili-
konowa do rozszerzania bruzd bez za-
stosowania nici.

 › samodzielnie rozszerza bruzdę, bez  
  inwazyjnych materiałów lub technik
 › bez działania traumatyzującego
 › łatwa i szybka aplikacja bezpośrednio  
  wokół opracowanego zęba
 › przyjazna dla pacjenta
 › nie zawiera hemostatyków, które   
  mogłyby skazić masę wyciskową, w  
  związku z czym nie jest konieczne  
  czasochłonne płukanie
 › doskonale rozszerzona bruzda,   
  gotowa do wykonania odcisku

Sytuacja początkowa: zamknięta bruzda. Wybór i przymiarka Comprecamp anatomic Magic FoamCord® nałożyć wokół opracowa-
nego zęba i przylegającego dziąsła.

Nałożyć Comprecap anatomic. Jest on utrzy-
mywany w miejscu przez antagonistyczne 
zęby pacjenta.

Po 5 minutach trzymania w jamie ustnej 
można łatwo usunąć Comprecamp anatomic 
z Magic FoamCord® w jednym kawałku.

Szeroko rozszerzona bruzda z łatwym dostę-
pem do opracowanych krawędzi.

Anatomicznie ukształtowane kapturki 
kompresyjne, które dzięki półkolistym 
wycięciom na dwóch przeciwległych 
stronach są optymalnie dopasowane do 
anatomii rzędu zębów:

 › w naturalny sposób tamują krwawie- 
  nia – poprzez kompresję
 › wysuszają kikuty zębów
 › wytwarzają precyzyjnie rozpoznawal- 
  ne granice opracowania
 › dzięki cienkim grubościom ścianek  
  można je łatwo nałożyć na sąsiadują- 
  ce zęby
 › równomierna powierzchnia zapewnia  
  pacjentowi optymalną powierzchnię  
  zgryzu
 › dzięki gładkiej powierzchni zgryzu  
  nacisk podczas gryzienia jest precy- 
  zyjnie przenoszony na środek retrak- 
  cyjny

Materiał jest po 5 minutach całkowicie związany. 
Maksymalne rozszerzenie Magic FoamCord® wyno-
si 160%.

5 minutach



Informacje dotyczące zamówień:

Urządzenie PerFect® TCS II
1 × PerFect® TCS II Tissue Contouring System
3 × uchwyty elektrod nadające się do sterylizacji (S7010A)
1 × przewód przyłączeniowy (S6008A lub S6008CE)
1 × obsada uchwytu (S7001)
1 × pedał nożny (S5005)
1 × elektroda sterująca i zestaw kabli (S204 lub S204CE)
1 × wideo z instrukcją kliniczną
1 × podręcznik 

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

Wyposażenie dodatkowe    REF 
Elektroda neutralna   S204 CE
Przełącznik nożny    S5005
Złącze kablowe    S6008A CE
Obsada uchwytu    S7001 

Uchwyty elektrod    REF 
Pełny zestaw z 8 uchwytami elektrod  S6010A
Zestaw z 3 elektrodami S6011A, S6012A, 
S6015A     S7010A
2 × kulka do koagulacji   S6011A
2 × 45 stopni, cięcie proste   S6012A
2 × 45 stopni, cięcie stożkowe  S6013A
2 × prosta, okrągła pętla   S6014A
2 × 45 stopni, długa pętla   S6015A
2 × prosta, długa pętla   S6016A
2 × 45 stopni, rombowa pętla  S6017A
2 × 90 stopni, AP 1½   S6018A

Stay-put   Nieimpregnowana REF
bardzo cienka  183 cm  521 000
cienka  183 cm  521 001
średnia  183 cm  521 002
gruba  183 cm  521 003 

Stay-put   Impregnowana
bardzo cienka  183 cm  521 020
cienka  183 cm  521 021
średnia  183 cm  521 022
gruba  183 cm  521 023

Comprecord
bardzo cienka  225 cm  515 000
cienka  225 cm  515 001
średnia  225 cm  515 002
gruba  225 cm  515 003 

Retracto Braided (pleciona) 
Impregnowana
cienka   225 cm  510 001
średnia  225 cm  510 002
gruba  225 cm  510 003 

Retracto Braided   Nieimpregnowana
bardzo cienka 225 cm  511 000
cienka  225 cm  511 001
średnia  225 cm  511 002
gruba  225 cm  511 003 

Retracto Twisted (skręcana)   
Impregnowana
cienka   225 cm  522 001
średnia  225 cm  522 002
gruba  225 cm  522 003
 
Retracto Twisted   Nieimpregnowana   
bardzo cienka 225 cm 523 000
cienka 225 cm 523 001
średnia 225 cm 523 002
gruba 225 cm 523 003
 



Comprecap anatomic   REF
Rozmiary 1/3/5 120 szt. 531 299 

Rozmiary jednostkowe 
1 120 szt. 531 201
3 120 szt. 531 203
5   60 szt. 531 205 

Comprecap 
Rozmiary 1/3/5 150 szt. 530 000 

Rozmiary jednostkowe 
1  120 szt.  530 008 
1  600 szt. 531 008 
3  120 szt.  530 010 
3  600 szt.  531 010 
5  60 szt.  530 014 
5  400 szt.  531 014 

Upychacz do nici retrakcyjnych   REF
gładki  1 szt.  520 000
zębaty 1 szt.  520 001 

Gingiva Liquid 
10 ml   524 000 

Magic FoamCord 
Zestaw wprowadzający  6735 
2 × naboje 50 ml 
30 × MT/YELLOW/CLEAR/WHITE/69/S*
30 × końcówki ustne żółte
45 × Comprecap anatomic 

Refill (uzupełnienie)
2 × naboje 50 ml   6737 

Wyposażenie dodatkowe 
MT/YELLOW/CLEAR/WHITE/69/S*  6550 
Końcówki ustne żółte  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

W celu zapewnienia ciągłości dalszego leczenia do Państwa dyspozycji oddajemy dosko-
nałe materiały do precyzyjnych wycisków w postaci rodziny produktów AFFINIS®.

Zapraszamy do zamówienia materiału informacyjnego lub odwiedzenia naszej strony w Internecie:  
www.coltenewhaledent.com

* MT = końcówka mieszająca
S = prosta


