
CERVICAL MATRIX 
Матрична система з прозорими матрицями для реставрацій V класу.  

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 

ОПИС 

CERVICAL MATRIX – це інструменти, що використовуються для моделювання 
композитів при реставраціях V класу. Є п'ять видів гнучких матриць різних за формою 
та розмірами, які при притисканні до пришийкової ділянки адаптуються до поверхні 
зуба, що дозволяє оптимально відновити анатомію та скоротити час процедури. 
Прозорість інструмента дозволяє як візуально слідкувати за процесом, так і 
полімеризувати композит крізь себе, а також мінімізувати час на обробку та 
полірування. 

ПОКАЗАННЯ 

Матрична система CERVICAL MATRIX призначена для моделювання композитів при 
реставраціях V класу, забезпечує ідеальну анатомію зуба в пришийковій ділянці. 

ТИПИ 

Доступні 5 розмірів матриць. 

ЗАСТОСУВАННЯ 

 Серед п'яти доступних розмірів оберіть ту матрицю, яка найкраще підходить 
для зуба, що реставрується. 

 Приєднайте матрицю до ручки інструмента. 

 Якщо порожнина має субгінгівальне розміщення, проведіть ретракцію ясен. 

 Нанесіть останній шар композиту. Притисніть матрицю до зуба, змушуючи 
композит розтектися до ріжучого краю / оклюзійної поверхні. 

 Утримуючи інструмент під тиском, видаліть зайвий матеріал з країв матриці, 
потім проведіть полімеризацію композиту через матрицю протягом 
10 секунд. 

 Видаліть матрицю, завершіть полімеризацію відповідно до рекомендацій 
виробника композиту. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ 

Завдяки своїй формі та гнучкості CERVICAL MATRIX ідеально адаптуються до 
пришийкової ділянки при їх притисканні, що дозволяє відновити ідеальну анатомію 
зуба.  

Прозорість інструмента дає можливість візуально спостерігати  за процесом 
реставрації та полімеризувати композити через інструмент. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ, ПРОТИПОКАЗАННЯ 

 Лише для професійного використання. 

 Матриці призначені для одноразового використання. Повторне використання 
матриці може викликати перехресне інфікування. 

 Не застосовуйте для пацієнтів, які мають підтверджену алергію на 
полісульфон або поліпропілен. 

 З метою уникнення випадкового ковтання або вдихання матриці перед 
початком реставрації рекомендується повністю ізолювати робочу область. 

СТЕРИЛІЗАЦІЯ 

Інструмент можна автоклавувати (126°С, 147 кПа, 16 хв). Перед стерилізацією 
необхідно очистити інструмент водою та ензимним очисним засобом. 

Стерилізуйте інструмент лише відповідно до інструкції, стерилізація іншими засобами 
може призвести до пошкодження інструмента. 

ЗБЕРІГАННЯ 

Зберігайте в сухому прохолодному місці, захищеному від прямих сонячних променів. 

СКЛАД 

Інструмент виготовлений з полісульфону. 

Матриці – з поліпропілену. 

 

Матриці призначені лише для одноразового використання. 

Інструмент дозволяється стерилізувати. 

Дата внесення змін в інструкцію: 07-2016. 
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