
Kdy� se design
 a funkce

spojí dohromady ... dostanete FUSION!
Garantován 

těsný kontakt!
Ideální 

anatomie!

Zjednodušený 
postup!

Garantován těsný kontakt! 
Vysoká separační síla díky 
zlepšenému vývoji a výběru 
materiálu zaručuje těsný 
kontakt výplně se sousedním 
zubem.

Ideální anatomie! 
Silikonové okraje kroužku 
Soft-Face™ se zlepšenou 
marginální anatomií přimknou 
konturované matricové pásky 
k zubu a zajistí perfektně 
tvarované výplně.

Zjednodušený postup! 
Technologie Tru-Stack™ 
umožní jednodušší rozevření 
kroužku 3D Fusion™ a jeho 
nasazení na klínek. Rozšíření 
protiskluzových ploch 
Ultra-Grip™ garantuje 
bezproblémovou a intuitivní 
práci.

Sekcní matricový systém
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Systém Tofflemire

Není schopen obnovy proximální anatomie

Slabý kontakt na marginálním hřbetu

Velký otvor pro zbytky jídel

Zvýšená pravděpodobnost zlomeniny, okluzní interference, 
recidivujících kazů a parodontálních onemocnění

Sekční matricový systém
®Composi-Tight

Kroužky poskytují optimální separaci zubů 
zaručující vynikající těsné kontakty

Obslužně pohodlný systém

Přirozeně tvarované pásky

Anatomicky bezchybné kontakty

Kontakty ve výšce obrysu

®Pouze Composi-Tight  3D Fusion™ 
umožní intuitivní techniku bez frustrací!

Pouze sekční matricový systém
vám zaručí takové výsledky!

Měkké trojrozměrně 
tvarované matricové pásky 
mají úchytky pro snadnější 
okluzní umístění a revoluční 
nelepivou vrstvu pro 
bezproblémové odstranění 
pásku.

Pevně zaklínkujte

Umístěte matricový pásek

Ultra-adaptivní klínky 
®

Composi-Tight  3D Fusion™ 
snadno vklouznou dovnitř, ale 
nevyklouznou ven. Jejich 
měkký, flexibilní vnější povrch 
se snadno přizpůsobí 
meziproximálním 
nepravidelnostem zajišťující 
vynikající gingivální utěsnění.

Umístěte kroužek
Všechny tři separační kroužky 

®
Composi-Tight  3D Fusion lze 
nasadit přes klínek. Díky 
rozšířené retenci Ultra-Grip™ 
zůstanou kroužky pevně 
na svém místě od distálních 
špičáků až po nejširší molární 
preparace.



Kompletně nový systém vytvořený 
i pro ty nejsložitější případy

Do nového návrhu bylo doslova nalito více 
než 20 let na pozici lídra trhu sekčních matric 
a neuvěřitelné množství zpětné vazby od 
uživatelů po celém světě. Všechna tato tvrdá 
práce vyústila v separační kroužky se značně 
vylepšeným výkonem a snadnou obsluhou.

Pevný úchop! 
Všechny separační kroužky 

®Composi-Tight  3D Fusion™ 
mají rozšířenou retenci 
Ultra-Grip™, která je bezpečně 
zakotví na prakticky jakýkoli 
zub. Tyto kroužky zůstanou 
tam, kde je umístíte!

Kopírování anatomie 
Silikonové hroty Soft-Face™ se 
zlepšenou marginální anatomií 
přimknou matricové pásky 
k zubu pro bezproblémové 
dostavby.

Skládejte! Pro snadnější MOD 
a vícenásobné zubní rekonstrukce 
umožňuje technologie Tru-Stack™ 
umístit vysoký oranžový kroužek přes 
krátký modrý kroužek a obráceně.

Neuvěřitelná životnost! 
Díky vyšší odolnosti budou 
kroužky i po více než 
400 aplikacích jako nové. 



Ultra přizpůsobivé klínky

Světově první separační kroužek na široké 
®

preparace tvoří z Composi-Tight  3D Fusion™ 
nejvšestrannější a uživatelsky nejpřívětivější 
matricový systém. Široký zelený kroužek 
výrazně zjednodušuje to, co bylo doposud 
jedním z nejnáročnějších kompozitních 
posteriorních výplní. Nyní můžete tyto velké 
preparace obnovit s jistotou dosažení 
vynikajícího kontaktu i kontury a to bez potřeby 
dodatečných zákroků.

Širší indikace, širší úsměvy!

Dokonalost matricového pásku!
®

Plně zakřivené matricové pásky Composi-Tight  
3D Fusion™ s nepřilnavým povrchem jsou trojrozměrně 
tvarované, ultra tenké a ideálně měkké - s takovými 
vlastnostmi snadno vytvoříte perfektní interproximální 
anatomii.

Lehce dovnitř i ven! 
Úchytky Grab-Tab™ na středu 
okluzního okraje pásků 
zjednodušují umístění, zatímco 
nepřilnavá vrstva Slick Bands™ 
snižuje kompozitní přilnavost 
o 92%!

Kombinace adaptivních Soft-Face™ materiálů, 
pevného vnitřního jádra a pokročilých 
mechanických vlastností vytváří klínek, který 
skutečně funguje. Pokaždé.

Křidélka s důležitou funkcí
Měkká retenční křidélka se při 
zasouvání klínu hladce sklopí 
a za mezizubním prostorem 
odpruží zpět. Nechtěné 
vysouvání klínků patří minulosti.



Hluboko a zeširoka
Vylepšená subgingivální rozšíření 
a zvýšený záběr tvoří z tohoto pásku 
ideální kombinaci se zeleným širokým 
kroužkem. Nyní jste připraveni řešit i ty 
nejširší preparace!

Přesná kontrola 
s kleštěmi 
Composi-Tight 
3D Fusion

Premiérové kleště 
z nerezové oceli 
s neuvěřitelnou odolností 
vám bez ohledu na velikost 
vašich rukou nebo jejich sílu 
umožní dokonalou kontrolu 
nad přesným umístěním 
extra silných 3D Fusion 
kroužků i na těch nejširších 
molárech.

Ergonomické pro všechny
Ať už jsou vaše ruce velké či malé, 

kleště Composi-Tight 3D Fusion 
vám vždy poskytnou potřebnou 
jistotu při umístění jakýchkoliv 

kroužků.

Dlouhodobá investice
Kovaná nerezová ocel zabraňuje 
únavě materiálu a zajišťuje 
neuvěřitelnou životnost těchto kleští.

Využití pro všechny
Přidaná hodnota kleští 3D Fusion 
je možnost jejich kombinace 
s jakýmkoliv kroužkem 
od jakéhokoliv výrobce.

Tuhý vnitřek
Tvrdá vnitřní struktura umožňuje 
snadné zasunutí a separaci zubů 
stejně jako tradiční klín.

Měkký povrch Soft-Face™ 
umožňuje tvarování klínu takovým 
způsobem, jakým žádný jiný klínek 
na trhu skutečně nemůže - dokonale 
se přizpůsobit interproximálním 
nepravidelnostem.
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Pouze Garrison 
vám poskytne 
takto komplexní úvodní Kit!

Composi-Tight 3D Fusion Matrix Kit (FX-KFF-00)

Balení: 

1 x krátký modrý kroužek na premoláry

1 x vysoký oranžový kroužek na moláry

1 x široký zelený kroužek na široké kavity

70 x matricové pásky Composi-Tight 3D Fusion

80 x klínky Composi-Tight 3D Fusion

1 x aplikační kleště Composi-Tight 3D Fusion

+420 727 986 104
office@puromed.cz
www.puromed.cz



Uživatelský návod

Sekční matricový systém Composi-Tight 3D 
Fusion™ je navržen tak, aby vytvářel těsné, 
anatomické kontakty kompozitních výplní třídy II. 
Konturované matricové pásky vytvářejí správnou 
anatomii zubů, zatímco tři typy kroužků umožňují 
požadovanou separaci zubů a přizpůsobení 
pásků pro těsný, přirozený kontakt.

Informace k patentům naleznete na 
www.garrisondental.com/patents

Důležité pokyny pro čištění 
a sterilizaci

®Kroužky Composi-Tight  3D Fusion™ Soft Face™
Po použití a před sterilizací odstraňte všechny viditelné 
nečistoty. NEPOUŽÍVEJTE roztoky obsahující aceton 
nebo keton. Sterilizujte pouze v autoklávu.

®Sekční matricové pásky Composi-Tight  3D Fusion™ 
Matricové pásky jsou produkty k jednorázovému použití. 
Doporučujeme sterilizovat před použitím a to v autoklávu. 

Nástroje & Kleště 
Nástroje mohou být sterilizovány suchým teplem, 
v autoklávu nebo sterilizovány za studena.

®Klínky Composi-Tight  3D Fusion™
Klínky jsou produkty k jednorázovému použití. 
Dezinfikujte pouze sprejem. Nepoužívejte autokláv. 

Pro kompletní sterilizační pokyny navštivte: 
www.garrisondental.com/sterilization
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® Umístěte matricový pásek Composi-Tight 3D Fusion™. 
Vyberte takový matricový pásek, který se nejvíce blíží 
okluzněgingivální výšce zubu. Úchytka by měla být orientována 
směrem k okluznímu okraji a měla by se po umístění ohýbat 
nad vedlejší zub. (Obrázek 1)

®Vložte klínek Composi-Tight  3D Fusion™. Prstem přidržujte 
matricový pásek tak, aby se zabránilo uvolnění pásku při zasunutí 
klínku. Klínkujte pevně, poněvadž by přípravek s vysoce viskózní 
pryskyřicí mohl pásek odtlačit. (Obrázek 2)

®Umístěte kroužek Composi-Tight  3D Fusion™ Soft Face™. 
Zvolte takový kroužek, který je vhodný pro danou obnovu zubu. 
Roztáhněte kroužek pomocí aplikačních kleští *Composi-Tight 3D 
Fusion™ a umístěte jej přes klín. (Obrázek 3)

Důležitá informace: Přitlačte matricový pásek pevně do kontaktu 
s přilehlým zubem v požadované kontaktní oblasti.

Dle pokynů výrobce aplikujte vámi preferovanou techniku 
leptání, dezinfekce a bondování. Dle pokynů výrobce aplikujte vámi 
preferovaný přyskyřičný kompozit.

Odstraňte kroužek, pásek a klínek.

Upravte a vyleštěte obnovený zub.

Technika rekonstrukce II. třídy za použití kroužků 
Composi-Tight® 3D Fusion™ Soft Face™

Skládání kroužků & Obnovy MOD 
Oranžový a modrý kroužek jsou pod takovým úhlem, který jim umožňuje 
skládání k více-násobným a MOD zubním rekonstrukcím. (Obrázek 4)

®*(Aplikační kleště Composi-Tight  3D Fusion™, kód FXP01, udrží kroužek mnohem bezpečněji 
a poskytují dostatek síly k jejich rozevření. POZN.: Většina kofferdamových kleští není schopna 

®kroužky Composi-Tight  3D Fusion™ pro jejich umístění dostatečně rozevřít.)

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

Obrázek 4
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