
Sulcustágítás

 3M ESPE Retrakciós Paszta

 ÚJ!
Poliéter és A szilikon  
lenyomatanyagokhoz  
fejlesztve

Gyors és egyszerű – egy egészen 

újszerű sulcustágítás



 Az első retrakciós kapszulával   
 a sulcustágítás egyszerűvé vált 

A 3M ESPE 45 éve iránymutató a fogászati  lenyomatanyagok piacán.  

Legyen szó a Monophase poliéter vagy az Express XT lenyomatanyagról, napjainkban  

a lenyomatvétel elképzelhetetlen a 3M újításai nélkül. Az innovatív Retrakciós kapszula  

újabb mérföldkövet jelent ezen az úton: a sulcustágítás egyszerű és hatékony módját.  

A kapszula vékony csőrének köszönhetően a sulcustágító anyag könnyen juttatható oda  

ahová szükséges: az ínybarázda mélyére.

Indikációk

3M ESPE Retrakciós Paszta alkalmas a marginális gingiva ideiglenes tágítására, száraz sulcust biztosít egészséges íny esetén

•  lenyomatvételkor

• ideiglenes pótlás készítésekor

•  II és V osztályú tömések preparálásakor

A terméket tilos parodontális betegségben szenvedőkön,  
furcatio érintettség, valamint csont expozíció esetén használni.

Általános előnyök 

• Tiszta, száraz sulcust biztosít, hosszantartó vérzéscsillapító hatással
• Hatékonyan tágítja a sulcust

A termék jellemzői, előnyei

A fonallal szemben 

• Egyszerű és gyors sulcustágítás: kétszer gyorsabb

• Ritkább utóvérzés a lenyomat eltávolítása után

• Gyengéd a szövetekhez, a páciensek nagyobb kényelméért

A konkurens pasztákkal ellentétben

• Könnyebb a sulcusba juttatni az approximális területeken is, köszönhetően a vékony csőrnek 

• A higiénikusabb kiszerelés segít megelőzni a fertőzések átvitelét

• A legtöbb kompozit kapszulakinyomóval használható

A 3M ESPE Retrakciós Paszta alkalmazása



Hogyan használjuk a 3M ESPE  
Retrakciós Pasztát?
Lépésről lépésre a tiszta és száraz munkaterületért
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Távolítsuk el a kapszulát a csomagolásból és helyezzük az 
adagolóba (csaknem valamennyi kompozit kapszulakinyomóval 
kompatibilis). Használat előtt nyomjunk ki egy keveset és ezt 
dobjuk ki.

Vezessük a kapszula csőrét az ínybarázdába.  
A sulcust ezzel mechanikusan megnyitjuk.

Lassan, egyenletesen fecskendezzük a sulcustágítót  
az ínybarázdába, amíg teljesen fel nem töltöttük.

OPciOnÁlisAn  
Az anyagot használhatjuk sulcustágító  
fonallal kombinálva is. 

Hagyjuk a pasztát legalább 2 percig a sulcusban.

A pasztát levegő - vízspray és szívás segítségével  
maradéktalanul távolítsuk el.

A klinikai felhasználás részleteiért 
tekintse meg honlapunkat!



Könnyen juttatható  
a sulcusba

A magas viszkozitású 
anyag egyszerűen  
kinyomható

Puha végű 
csőr

Hosszú, vékony kapszula-
csúcs, jelölőgyűrűvel 

3M ESPE Retrakciós Paszta

Higiénikus és tiszta használatot  
biztosító kiszerelési egység 

Biztonságos rögzülés a legelterjedtebb  
kapszulakinyomókban

Optimális 
kialakítású 
belső forma

“A 3M ESPE Retrakciós Paszta egyszerű és gyors megoldást  
nyújt a bonyolult esetekre is”     Dr. Molnár Bertold, Budapest

A jelölőgyűrű a parodontális szondán  
lévő jelzésnek megfelelő helyen van.  
Ezzel segíti a még pontosabb és könnyebb 
intraorális használatot

Abroncshatás

 Rendelési információk 

3M Hungária Kft.
1138 Budapest,
Váci út 140.
Tel.: 06-1-270-7777
www.3mespe.hu

Termék kód  Termékinformáció

56944  3M EsPE Retrakciós Paszta utántöltő  
 25 kapszula

56945  3M EsPE Retrakciós Paszta utántöltő  
 100 kapszula


