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Μη εμποτισμένο νήμα απώθησης ούλων με αλυσιδωτούς κρίκους (100% βαμβάκι).
Η δομή του νήματος elite cord περιλαμβάνει χιλιάδες μικροσκοπικούς κρίκους που 
ενώνονται μεταξύ τους σχηματίζοντας μακριές πλεγμένες αλυσίδες. Η δομή αυτή 
επιτρέπει:
- την εύκολη τοποθέτηση και διατήρηση του νήματος στην ουλοδοντική σχισμή
- την επίτευξη καλύτερης μετατόπισης του ουλικού ιστού σε σχέση με τα κοινά νήματα

ΕΝΔΕΊΞΕΙΣ
Το Elite cord είναι κατάλληλο για την απώθηση του ουλικού ιστού:

πριν τη λήψη αποτυπώματος σε ακίνητη προσθετική•	
πριν από ανασυστάσεις ή/και αποκαταστάσεις συγκολλητικού τύπου •	
σε επεμβάσεις κοντά στους οριακούς ιστούς (για παράδειγμα, προετοιμασία των •	
υποουλικών ορίων)

Μέγεθος #000 (μαύρο) και Μέγεθος #00 (κίτρινο-μαύρο): συνιστάται ως κάτω 
νήμα στην τεχνική λήψης αποτυπώματος “διπλού νήματος”, για την προετοιμασία και 
τη συγκόλληση όψεων πορσελάνης, για αποκαταστάσεις κοντά σε λεπτούς ουλικούς 
ιστούς (συνήθως εμπρός) κατηγορίας III, IV και V.
Μέγεθος #0 (μοβ-λευκό): συνιστάται για προγόμφιους ή γομφίους με λεπτούς ουλι-
κούς ιστούς, ως άνω νήμα στην τεχνική “διπλού νήματος”.
Μέγεθος #1 (μπλε-λευκό): συνιστάται για γομφίους, ως άνω νήμα στην τεχνική “δι-
πλού νήματος” και για παχείς ουλικούς ιστούς.
Μέγεθος #2 (πράσινο-λευκό): συνιστάται για γομφίους, ως άνω νήμα στην τεχνική 
“διπλού νήματος” και για πολύ παχείς ουλικούς ιστούς.

ΜΕΤΑΤΌΠΙΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΏΝ
Η ουλική μετατόπιση που επιτυγχάνεται με το elite cord είναι μηχανική, επιτρέπει το 
προσωρινό άνοιγμα της ουλοδοντικής σχισμής για τη λήψη αποτυπώματος και για άλ-
λες οδοντιατρικές επεμβάσεις
1.   Επιλέξτε πάχος νήματος φαινομενικά μεγαλύτερο σε σχέση με την ουλοδοντική 

σχισμή, καθώς η πλέξη του νήματος με τους αλυσιδωτούς κρίκους συμπιέζεται 
κατά την τοποθέτηση.

2.   Τραβήξτε ένα κομμάτι νήματος μεγαλύτερο από το αναγκαίο, κόψτε το νήμα κλείνο-Τραβήξτε ένα κομμάτι νήματος μεγαλύτερο από το αναγκαίο, κόψτε το νήμα κλείνο-
ντας την τάπα της συσκευασίας ή χρησιμοποιώντας ψαλίδι.  Εάν μετά τη μετατόπι-

ση των ιστών ακολουθεί λήψη αποτυπώματος με βινύλ-πολυσιλοξάνη, αποφύγετε 
τη χρήση του νήματος με λαστιχένια γάντια (εικ.1)

3.  Εάν είναι αναγκαίο ή σκόπιμο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αιμοστατικό προϊόν. 
Εφαρμόστε τις οδηγίες χρήσης του παραγωγού. (εικ.2)

4.    Τοποθετήστε το νήμα στην ουλοδοντική σχισμή χρησιμοποιώντας το ειδικό ερ-
γαλείο (εικ.3).

5.    Αφήστε το νήμα στην ουλοδοντική σχισμή από 1 έως 3 λεπτά. Εάν χρησιμοποιήσατε 
αιμοστατικό προϊόν, εφαρμόστε τις οδηγίες χρήσης του παραγωγού του (εικ.4).

6.    Πριν τη λήψη του αποτυπώματος, πλύνετε με αέρα/νερό υπό πίεση και αφαιρέστε το 
νήμα από τη σχισμή. Εάν χρησιμοποιήσατε αιμοστατικό, πλύνετε καλά την περιοχή 
και μετά την αφαίρεση του νήματος (εικ. 5-6)

ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας (π.χ.: λήψη αποτυπώματος, αποκατάσταση, 
συγκόλληση, κλπ.) βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε εντελώς το/τα νήμα/νήματα από τη 
σχισμή.

ΑΝΤΕΝΔΕΊΞΕΙΣ
Καμία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
- αποκλειστικά για επαγγελματική οδοντιατρική χρήση
- μετά τη χρήση κλείστε την τάπα και φυλάξτε σε στεγνό χώρο.
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11KNITTED RETRACTION CORD
100% COTTON
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