
UNIMATRIX R 
Матриці контурні секційні для реставрацій ІІ класу 

Система для реставрацій ІІ класу складається з контурних секційних матриць, 
доступних у трьох розмірах, кілець для фіксації матриць і силіконових насадок на 
кільця. Основні переваги цієї системи: зручність реставрації контактних пунктів і 
відновлення природної анатомії зубів, підвищення комфорту для пацієнта. Трикутні 
анатомічні силіконові насадки на кільця дозволяють краще адаптувати матрицю. 
Доступні два види кілець Unimatrix R: кільце Hard (блакитне) призначене для 
клінічних випадків, які вимагають значної сепарації зубів і тиску; кільце Soft (рожеве) 
– для меншої сепарації зубів і незначного тиску. 

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 

ЗАСТОСУВАННЯ 
Ізолюйте робочу область за допомогою кофердаму або іншої ізоляційної техніки. 
Оберіть серед трьох розмірів матриці ту, яка найбільше адаптується до порожнини, 
що буде реставруватися. 
Встановіть матрицю в апроксимальну ділянку, яка потребує відновлення. 
Для великих об’ємних порожнин рекомендується відновлювати одну поверхню за раз. 
Встановіть клин. 
Еластичні клини TDV чудово припасовують матрицю. У разі використання 
еластичних клинів TDV, силіконові насадки на кільця не застосовуються, а кінці 
кільця розміщуються в отворах силіконових клинів. 
Встановіть кільце Soft (рожеве) або кільце Hard (блакитне) залежно від клінічного випадку. 
Для встановлення фіксувального кільця можна використовувати щипці UNIMATRIX. 
Рішення стосовно використання фіксувальних кілець та силіконових насадок до них 
залежить від особистих вподобань лікаря та клінічної ситуації. 
Закінчивши реставрацію, спочатку зніміть фіксувальне кільце, потім клин, в останню 
чергу зніміть матрицю. 
Для отримання щільного контактного пункту, рекомендується сепарувати сусідні зуби 
за допомогою клинів або фіксувального кільця. Рекомендовано робити анестезію до 
встановлення матриці. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ 
Матриця виконує функцію фізичного бар’єра для реставраційного матеріалу. Форма 
матриці дозволяє провести анатомічну реконструкцію зуба. Кільце виготовлене з 
металевого сплаву з ефектом пам’яті, має достатню силу, щоб зафіксувати матрицю 
і відокремити зуби. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ, ПРОТИПОКАЗАННЯ 
 Лише для професійного використання. 
 Матриці призначено для одноразового використання. Повторне застосування 

може стати причиною перехресного інфікування. 
 Не застосовуйте для пацієнтів, які мають підтверджену алергію на будь-який з  

компонентів. 
 Надмірне розширення кільця щипцями може призвести до його деформації. 

 
 З метою регулювання встановлення кільця і для запобігання його ковзанню, 

притримуйте кільце пальцем під час встановлення і до зняття щипців. Через 
гнучкість кільця необхідно бути обережним під час його встановлення. 

 Переконайтеся, що кільце повністю зафіксовано щипцями. 
 Уникайте тривалого розширення кільця щипцями. 
 Рекомендується захистити ясенний сосочок будь-яким способом. 
 З метою уникнення випадкового ковтання або вдихання матриці, клина або кільця, 

перед початком реставрації рекомендується повністю ізолювати робочу область. 
 Кільце має застосовуватися разом з силіконовими насадками для правильної 

адаптації матриці. 
 Кільце та силіконові насадки необхідно стерилізувати окремо. 

СТЕРИЛІЗАЦІЯ 
Кільця і силіконові насадки можна автоклавувати при 134°С протягом 18 хвилин. Перед 
стерилізацією необхідно виконати чищення водою та ензимним очисним засобом. 
Стерилізація може призвести до незначної зміни кольору силіконових насадок та 
посилення на кільцях, але це не впливає на їхню функціональність. 

СКЛАД 
Матриці: нержавіюча сталь. 
Кільце: нікельована вуглецева сталь. 
Посилення на кільці: термопластик. 
Насадки на кільця: силікон. 
 

Кільця і силіконові насадки дозволяється стерилізувати. 
Матриці призначено для одноразового використання. 
Дата внесення змін в інструкцію: 12-2017. 
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