
3MTM ESPETM

Astringent Retraction Paste

דור חדש של רטרקציה -
במהירות ובקלות

חדש!



 משחת הרטרקציה, Astringent Retraction Paste, היא מוצר חדש מבית
3M ESPE המיועד לדחיקת חניכיים ושליטה בדימום. המוצר פותח על מנת להקל 

 עליך ועל מטופליך במהלך אחת הפרוצדורות המורכבות בטיפולי שיניים. 
בניגוד לביצוע הפרוצדורה באמצעות חוט רטרקציה, כפי שנעשה עד היום, משחת 

הרטרקציה היא פתרון מהיר ונוח יותר, החוסך 50% מהזמן. המשחה מאפשרת 
פתיחה אפקטיבית ומהירה של הסולקוס תוך כדי שליטה בדימום כך שהסולקוס 

נשאר נקי ויבש. משחת הרטרקציה מסופקת בצורת קפסולות חד פעמיות, המכילות 
15% אלומיניום כלוריד. הקפסולות מתאימות לרוב הדיספנסרים המשמשים 

לאפליקציית קפסולות קומפוזיט.

 משחת רטרקציה
 Astringent

Retraction Paste

חוט
רטרקציה

מרופאי השיניים ימליצו לקולגות שלהם על השימוש 
 .Astringent Retraction Paste במשחת רטרקציה
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יתרונות השימוש במשחה

 פרוצדורה נוחה ומהירה יותר 

 חיסכון של 50% מהזמן בהשוואה לשימוש
בחוטי רטרקציה

 ידידותי לרקמה - שליטה בדימום
גם לאחר הסרת החומר 

 גישה נוחה לעומק הסולקוס 
בזכות טיפ דק במיוחד 

 היגיינה מקסימלית - 
הודות לקפסולות חד פעמיות 



התוויות

Astringent Retraction Paste מותווית למגוון 
פרוצדורות בהן נדרשת דחיקה זמנית של החניכיים 

החופשיות תוך שמירה על סולקוס נקי ויבש, כגון:

 לקיחת מטבעים )קונבנציונליים או דיגיטליים( 

V-ו II class הכנת חללים לשחזורים מסוג 

כיצד להשתמש במשחת רטרקציה?

1 יש להכניס את 
הקפסולה בתושבת 

הדיספנסר, ולאחר מכן 
 להוציא כמות קטנה על 

נייר לפני תחילת העבודה.

2 יש להחדיר את טיפ 
הקפסולה לעומק הסולקוס, 

לדחיקה מכאנית של הרקמה.

3 יש להזריק את המשחה 
באיטיות עד להשגת מילוי 

מושלם של הסולקוס.

4 אופציה: להליך משולב 
עם חוט רטרקציה )שיטת 
Double Cord( במקרים 

בהם נדרשת דחיקת חניכיים 
עמוקה יותר, ניתן לשלב עם 

חוט בתחתית הסולקוס ולאחר 
מכן ביצוע שלבים 1-3. 

5 זמן המתנה 2 דקות 
)לכל הפחות(.

6 יש להסיר באופן מלא 
את משחת הרטרקציה על 

ידי שטיפה בספריי אוויר מים 
ושימוש בסקשיין. 

יתרונות השימוש במשחה

 פרוצדורה נוחה ומהירה יותר 

 חיסכון של 50% מהזמן בהשוואה לשימוש
בחוטי רטרקציה

 ידידותי לרקמה - שליטה בדימום
גם לאחר הסרת החומר 

 גישה נוחה לעומק הסולקוס 
בזכות טיפ דק במיוחד 

 היגיינה מקסימלית - 
הודות לקפסולות חד פעמיות 

טבעת סימון על גבי הטיפ, המקבילה לשנתות של פרוב 
פריודנטלי, מאפשרת גישה מדויקת לעומק הסולקוס

גישה נוחה 
לסולקוס

 קצה טיפ
גמיש ועדין

טיפ ארוך ודק עם 
טבעת סימון

הוצאה נוחה 
של משחת 
הרטרקציה

 מבנה קפסולה
    אופטימלי

     לזרימת המשחה

מתאים לרוב 
הדיספנסרים 

המשמשים 
לאפליקציות 

של קפסולות 
קומפוזיט

מנגון יחודי
לאחיזה יציבה 



56944          3MTM ESPETM Astringent Retraction Paste
                   Refill Pack - 25 capsules

56945          3MTM ESPETM Astringent Retraction Paste
                    Value Pack - 100 capsules

5707SD        Restorative Dispensing Gun
 

מידע להזמנות

Item #     Product Information 

 לצפיה בסרטון הדרכה 
 והזמנת דוגמית חינם* היכנסו 

 www.3mespe.3mil.co.il/arp-ל 
או סרקו את הקוד: 

* עד גמר המלאי


