
 
 
 
 
 
 
(CS) 
Ena Matrix Wedge klínky s ochrannou clonou  
Klínky “dva v jednom” mají kovovou ochrannou clonu. Nejprve chrání sousední 
zub během preparace kavity a pak lze kovovou clonu velmi snadno odejmout, 
zatímco klínek zůstává v pozici, připraven k těsnému přidání matrice Ena Matrix. 
Odnímatelná ochranná clona má mnoho výhod:  
• klínek zůstává upevněn na místě a redukuje krvácivost papily;  
• preparace kavity je rychlejší a mnohem snazší, neboť clona chrání sousední 

zub od zásahu a poničení; 
• tloušťka clony 60 mikronů umožňuje ve většině případů optimální zasunutí; 
• dostupné v několika velikostech. 
 
Indikace 
• II.-III. Třída restaurace: podpora funkce matric a ochrana sousedního zubu 

během preparace zubu 
 

Upozornění 
• Vždy použít koferdam, aby se zabránilo vdechnutí či polknutí pacientem; 
• Klínky s ochrannou clonou jsou pouze k jednorázovému použití; 
• Doporučeno použít speciální kleště pro práci s Ena Matrix systémem EMP1. 

Kleště minimalizují nežádoucí uvolnění matrice nebo klínku před umístěním do 
pozice. Umožňují take bezpečné a kontrolované uchopení komponentů při 
jejich snímání. 

 
Návod k použití 
- Použít kleště (ideálně Ena Matrix EMP1), uchopit odpovídající velikost klínku s 
ochrannou clonou. Kleště uchopit v přední částí blízko špičky a pevně stlačit, 
Pomalu vsunout klínek mezi body kontaktu. Upozornění: před zasunutím klínku je 
možné nasadit Ena Matrix kroužek, aby se lehce oddálily body kontaktu.   
- Preparovat kavitu. Díky kovové cloně je redukováno nebezpečí poranění 
sousedního zubu. Tím bude možné zamýšlený zub preparovat rychleji a 
bezpečněji. Odříznout horní část kovové clony, je-li to nutné pro lepší viditelnost. 
Upozornění: Je-li klínek používán v prostoru u druhého moláru, může být obtížné 
uchopit ochrannou clonu za očko. V takovém případě navažte očko směrem k 
sobě, než se bude klínek s clonou zasunovat. 
- Uchopit kovovou ochrannou clonu, přidržet klínek na místě pomocí zadní strany 
vyšetřovacího zrcátka zatímco se clona vysunuje z klínku. Clona se uvolní. 
Uchopit clonu pinzetou a odstranit. Upozornění: Je-li to nutné pro uvolnění klínku 
po preparaci kavity, vsunout špičku špachtle mezi clonu a klínek a zapáčit 
směrem vzhůru. 
 



- Umístit Ena Matrix matrici mezi klínek a kavitu, klínek nevyjímat. Nasadit Ena 
Matrix kroužek. Je-li místo příliš těsné, pak je možné klínek nepatrně vysunout tak, 
aby se mohla zasunout matrice. Pak znovu vrátit klínek na svoji pozici, současně 
tlačit na matrici na horní části (výčnělek s očkem). Nyní je možné pokračovat v 
restauraci.  
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