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Efectivo – eficiente – retracção perfeita

Retracção perfeita com Stay-put

Durante a preparação de uma impressão surgem sempre os 
mesmos problemas. Muitos fios de retracção são pouco 
maleáveis. É difícil de posicioná-los no sulco, e quando 
finalmente estão na posição desejada abrem com facilidade ou 
saem da sua posição.
Com Stay-put estes problemas não existem. O fio mantém-se 
na posição em que foi colocado.

Stay-put impregnado  

Stay-put combina de forma genial a qualidade de um fio de 
retracção entrançado com a maleabilidade de um fio de arame 
muito fino. A alma maleável dá estabilidade ao fio e faz com 
que mantenha a forma desejada. Stay-put pode ser inserido 
no sulco com facilidade e mantém-se na posição pretendida. 
Uma sobreposição do fio não é necessária. Stay-put impregna-
do é impregnado com cloreto de alumínio. As propriedades 
adstringentes deste estagnam, adicionalmente, pequenas he-
morragias da borda gengival. Sem epinefrina não provoca pro-
blemas circulatórios ao paciente.

Efectivo e eficiente na utilização.
Stay-put impregnado estagna as hemorragias rápida e efecti-
vamente, não há necessidade de voltar a posicionar o fio, o 
que poupa tempo e trabalho. 



Vantagens de Stay-put impregnado
 

-  rápida estagnação de hemorragias

- não provoca problemas circulatórios

- codificado por cores para facilitar a distinção 
  entre os tamanhos

- oferece um bom contraste à gengiva

- mantém a forma que lhe foi dada

- não sai da sua posição

- fácil de aplicar

- mantém-se dentro do sulco

- uma sobreposição do fio não é necessária

Efectivo – eficiente – retracção perfeita



Depois inserir o fio no sulco a 
partir da parte central.

A aplicação é tão fácil:

Cortar com uma tesoura afiada um bocado do fio, de modo 
que o seu comprimento corresponda à circunferência do den-
te. Não há necessidade de sobreposição.

Colocar no sulco primeiro a 
parte central do fio.  

Stay-put impregnado existe nos tamanhos extrafino, fino, 
médio e grosso.

Stay-put não impregnado

A versão conhecida não impregnada de Stay-put. Dá-lhe a 
flexibilidade de impregnar o fio imediatamente antes do trata-
mento com o adstringente da sua escolha.



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.

Já conhece Comprecap? 
Use Comprecap em combinação 
com Stay-put. Comprecap exerce 
uma pressão adicional sobre o 
fio de retracção e a gengiva e es-
tagna as hemorragias por compressão. Depois da remoção de 
Comprecap, irá encontrar um campo de trabalho perfeito. O 
coto do dente está seco, o sulco está bem aberto e os limites 
da preparação estão 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.

Stay-put e Comprecap permitem obter um campo de trabalho 
perfeito para a tomada de impressões com AFFINIS - isento de 
bolhas y rebarbas, la impresión perfecta.

Acessórios



Stay-put impregnado 
extrafino     REF 521 020
fino   REF 521 021
médio   REF 521 022
grosso   REF 521 023

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
direito  REF 520 000
dentado  REF 520 001

Stay-put não impregnado 
extrafino REF 521 000
fino REF 521 001
médio  REF 521 002
grosso  REF 521 003
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Informações para a encomenda


