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Magic
FoamCord®

Retracto

Stay-put

Comprecord

Mnoho ciest vedie k dokonalému odtlačku...   
so systémom Gingiva Management firmy Coltène/Whaledent
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Gingiva Management System
slúži ako základ esteticky bezchybných a trvalo dobrých reštauračných a protetických prác. Spôsob protetickej resp. 
reštauračnej práce, ako aj stav tkaniva si vyžadujú odlišné metódy spracovania. Medzi ne patria okrem iných:

› mechanické zatláčanie tkaniva, ktoré sa zväčša vykonáva retrakčnou niťou a
› elektrochirurgia

Dobrá príprava odtlačku je základom presných odliatkov, ktoré sú v konečnom dôsledku predpokladom optimálnej 
presnosti lícovania prác zubných technikov. Gingiva Management System firmy Coltène/Whaledent je vám k dispo-
zícii ako vhodné riešenie pre každú indikáciu:

› elektrochirurgia
› retrakčné nite
› napchávadlo retrakčnej nite
› Gingiva Liquid
› Magic FoamCord®
› Comprecap/Comprecap anatomic

- systém pre jednoduché a klinicky 
osvedčenie kontúrovanie tkaniva.

Oblasti použitia:
 › Obnovenie kontúr ďasien pri esteticky  
  dokonalých reštauráciách
 › Pre optimálny prístup k subgingivál- 
  nym hraniciam preparácie
 › Kontrola krvácaní pred sňatím  
  odtlačku
 › Rozšírenie sulku
 › Uvoľnenie vrastených zubov

Účinným nasadením elektrochirurgie sa 
dosiahne čisté a suché okolie preparač-
né s vynikajúcim prístupom a nekompli-
kovaným priebehom hojenia. Snímanie 
odtlačku sa môže uskutočniť pri jednom 
sedení.

Prednosti:
 › okamžité zastavenie krvácania po  
  chirurgických rezoch
 › prevažne bezbolestné hojenie rán
 › minimálne traumatizovanie gingívy

Súprava PerFect® TCS II  vám poskytuje 
dokonalý výber elektród pre rôzne indi-
kácie. Zubnému lekárovi je k dispozícii 8 
rôznych elektród, ktoré sa všetky hodia 
na sterilizáciu v autokláve.

 › Koagulačná guľa
 › 45° rovný rez
 › 45° kónický rez
 › rovná okrúhla slučka
 › 45° dlhá slučka
 › rovná dlhá slučka
 › 45° diamantová slučka
 › 90° AP 1½

Prístroj PerFect® TCS II  má rezný a koagu-
lačný modus a presvedčí každého svojím 
kompaktným dizajnom a jednoduchou 
obsluhou.

Elektrochirurgia



Comprecord

Stay-put
impregnovaný 

Stay-put, impregnovaný geniálne spája 
kvalitu pletenej  retrakčnej  nite s tvarova-
teľnosťou supertenkého drôtu. 

Stay-put, impregnovaný:
›  rýchlo a účinne zastavuje krvácanie 
›  zachová si predtvárnenie
›  neskĺzava
›  dobre kontrastuje s gingívou
›  je impregnovaný chloridom hlinitým, 

v dôsledku čoho nemá nijaký vplyv na 
krvný obeh 

Stay-put je dostupný aj v neimpregnova-
nej forme a môže sa alternatívne impreg-
novať jednotlivo. 

Najprv vložiť stred nite do sulku Potom niť počínajúc jeho stredom natlačiť 
do sulku

Stay-put, impregnovaný nechať 1-3 min. v 
sulku

výsledok: široko roztvorený sulkus

Comprecord je retrakčné vlákno z poly-
esterovej a polyamidovej priadze, ktoré 
je objemovo formované vzduchovými 
bublinami.

Vynikajúca nasiakavosť
Novátorská technológia tvarovania po-
mocou vzduchových bublín dodáva niti 
stabilnú štruktúru a veľký celkový objem, 
vďaka ktorému je nasiakavosť mimoriad-
ne vysoká.

Jednoduché zaobchádzanie
Prispôsobivá forma umožňuje jednodu-
ché zaobchádzanie. Comprecord sa dá 
ľahko umiestniť v sulku bez toho, aby sa 
pritom rozstrapkal alebo chlpatil. Com-
precord je farebne odlíšený a je k dispo-
zícii vo veľkostiach x-jemný, jemný, stred-
ný a silný.

Východisková situácia: uzavretý sulkus Comprecord natlačiť pomocou napchávadla 
retrakčnej nite do sulku

Neimpregnované vlákna ponechať v sulku 
minimálne 5 minút

Comprecord odstrániť. Sulkus je teraz doši-
roka roztvorený a pripravený na vyhotovenie 
odtlačku. 

Retracto je pletený alebo točený a do-
dáva sa buď impregnovaný (chloridom 
hlinitým hexahydrátom) alebo neim-
pregnovaný. 

Dvojstranné príručné nástroje z ušľach-
tilej ocele k ľahkému vkladaniu retrakč-
ných nití.

Adstringentný roztok zastavujúci krváca-
nie s 10 % chloridom hlinitým-hexahyd-
rátom k impregnácii retrakčných nití. 

Retracto Gingiva LiquidNapchávadlo retrakčnej nite



Magic
FoamCord®

Prvá expandujúca A-silikónová pena 
k rozšíreniu sulku bez nite.

 › samostatne rozširuje sulkus, bez   
  invazívnych materiálov alebo techník
 › nemá traumatizujúci účinok
 › jednoduchá a rýchla aplikácia priamo  
  okolo preparovaného zuba
 › vľúdny voči pacientovi
 › neobsahuje žiadne hemostatiká, ktoré  
  by mohli kontaminovať materiál na  
  odliatky, čím nie je potrebné nijaké  
  intenzívne preplachovanie
 › vynikajúco rozšírený sulkus, priprave- 
  ný na odtlačok

Východisková situácia: uzavretý sulkus Výber a skúška Comprecap anatomic Magic FoamCord® aplikovať okolo preparova-
ného zubu a hraničiacou gingívou

Nasadenie Comprecap anatomic. Pacient ho 
pridrží protizhryzom.

Po 5 min. zotrvania v ústach dá sa Comprecap 
anatomic spolu s Magic FoamCord® ako jeden 
kus ľahko odstrániť.

Naširoko zväčšený sulkus s ľahkým prístu-
pom k preparovaným okrajom

Anatomicky tvarované kompresné klo-
búčiky, ktoré sú dvomi polkruhovitými 
výsekmi na dvoch protiľahlých stranách 
optimálne prispôsobené anatómii zubu: 

 › zastavia krvácanie prirodzeným  
  spôsobom - kompresiou
 › sušia kýpte zubov
 › vytvárajú presne rozpoznateľné  
  hranice preparácie
 › vďaka tenkým stenám sa dajú ľahko  
  nasadiť na susedné zuby
 › súmerná základná plocha poskytuje  
  pacientovi optimálnu plochu hryzenia
 › tlak hryznutia sa hladkou plochu   
  presne prenáša na retrakčný  
  prostriedok Materiál je po 5 min. dokonale stuhnutý. 

Maximálna rozpínavosť Magic FoamCord®  
je 160 %.

5 min



Objednávacie informácie:

Prístroj PerFect® TCS II
1 × PerFect® TCS II Tissue Contouring System
3 × sterilizovateľné držiaky na elektródy (S7010A)
1 × prípojné vedenie (S6008A alebo S6008CE)
1 × držiak (S7001)
1 × nožná páka (S5005)
1 × riadiaca elektróda so sadou káblov (S204 alebo S204CE)
1 × video s klinickým návodom
1 × príručka 

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

Príslušenstvo    REF 
Neutrálna elektróda   S204 CE
Nožný spínač    S5005
Káblová prípojka    S6008A CE
Držiak     S7001 

Držiaky elektród    REF 
Kompletný set s 8 držiakmi elektród   S6010A
Set s 3 elektródami
S6011A, S6012A, S6015A   S7010A
2 × koagulačná guľa    S6011A
2 × 45 stupňov, rovný rez   S6012A
2 × 45 stupňov, kónický rez   S6013A
2 × rovná, okrúhla slučka   S6014A
2 × 45 stupňov, dlhá slučka   S6015A
2 × rovná, dlhá slučka   S6016A
2 × 45 stupňov, „diamantová“ slučka  S6017A
2 × 90 stupňov, AP 1½   S6018A 

Stay-put   Neimpregnovaný REF
x-jemný   183 cm  521 000
jemný  183 cm  521 001
stredný  183 cm  521 002
silný  183 cm  521 003 

Stay-put   Impregnovaný
x-jemný   183 cm  521 020
jemný  183 cm  521 021
stredný  183 cm  521 022
silný  183 cm  521 023

Comprecord
x-jemný   225 cm  515 000
jemný  225 cm  515 001
stredný  225 cm  515 002
silný  225 cm  515 003 

Retracto Braided (pletený) 
Impregnovaný
jemný   225 cm  510 001
stredný  225 cm  510 002
silný  225 cm  510 003 

Retracto Braided   Neimpregnovaný
x-jemný  225 cm  511 000
jemný  225 cm  511 001
stredný  225 cm  511 002
silný  225 cm  511 003 

Retracto Twisted (pletený)   
Impregnovaný
jemný   225 cm  522 001
stredný  225 cm  522 002
silný  225 cm  522 003
 
Retracto Twisted   Neimpregnovaný   
x-jemný 225 cm 523 000
jemný 225 cm 523 001
stredný 225 cm 523 002
silný 225 cm 523 003 



Comprecap anatomic   REF
Set
Veľkosti 1/3/5 120 ks 531 299 

Jednotlivé veľkosti 
1 120 ks 531 201
3 120 ks 531 203
5   60 ks 531 205 

Comprecap 
Set
Veľkosti 1/3/5 150 ks 530 000 

Jednotlivé veľkosti 
1  120 ks  530 008 
1  600 ks 531 008 
3  120 ks  530 010 
3  600 ks  531 010 
5  60 ks  530 014 
5  400 ks  531 014 

Napchávadlo retrakčnej nite   REF
hladký  1 ks  520 000
zúbkovaný 1 ks  520 001 

Gingiva Liquid 
10 ml   524 000 

Magic FoamCord 
Intro Kit   6735 
2 × 50 ml kartuše 
30 × MT/YELLOW/CLEAR/WHITE/69/S*
30 × Oral Tips yellow
45 × Comprecap anatomic 

Nová náplň 
2 × 50 ml kartuše   6737 

Príslušenstvo 
MT/YELLOW/CLEAR/WHITE/69/S*  6550 
Oral Tips yellow   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

Pre plynulé ďalšie ošetrenie stoja Vám v podobe rodiny AFFINIS® k dispozícii vynikajúce 
materiály pre vyhotovenie odtlačku.

Vyžiadajte si informačný materiál alebo navštívte nás na Internete.  www.coltenewhaledent.com

* MT = zmiešavací hrot
S = rovný


