
Кращі 
результати

починаються
тут

Palodent® V3

Кожен компонент матричної системи Palodent® V3 оптимізований 
таким чином, щоб забезпечити максимально просту і швидку 
реставрацію за класом II

Зверніть увагу на

4 простих кроки до 

ідеальної реставрації

ІІ класу

ІнформацІя
для Замовлення

Кільця. 
Додаткова упаковка

659900v Універсальне (1)

659760v Универсальне (2)

659770v Вузьке (2)

матриці EZ. 
Додаткова упаковка

659610v 3.5 мм (50) 

659620v 4.5 мм (50) 

659630v 5.5 мм (50) 

659640v 5.5 мм (90) 

659650v 6.5 мм (50) 

659660v 7.5 мм (50)

матриці. 
Додаткова упаковка

659710v 3.5 мм (50) 

659720v 4.5 мм (50) 

659730v 5.5 мм (50) 

659740v 5.5 мм (100) 

659750v 6.5 мм (50) 

659860v 7.5 мм (50)

Клини. 
Додаткова упаковка

659780v Малі (100)

659790v Середні (100)

659800v Великі (100)

Клини з захистом. 
Додаткова упаковка

659830v Малі (50)

659840v Середні (50)

659850v Великі (50)

Інструменти.

659810v Щипці (1)

659820v Пінцет (1)

659700v

100 матриць – 25 шт. кожного розміру: 
3,5 мм; 4,5 мм; 5,5 мм; 6,5 мм
75 клинів – 25 шт. кожного розміру: 
малі, середні, великі
30 клинів із захистом – 10 шт. кожного розміру: 
малі, середні, великі
1 універсальне кільце, 1 вузьке кільце, 
щипці, пінцет

Універсальне кільце (світло-блакитне)
- Ni-Ti cплав має підвищену міцність 

та пам’ять форми
- Багаторазового використання
- V-подібні зубці з пластика посилені 

скловолокном

вузьке кільце (темно-синє)
- Для оптимальної сепарації зубів 

меншого розміру
- Сила сепарації до 4 кг на премолярах

матриці з покриттям еZ (5 розмірів)
- Ультратонке спеціальне покриття EZ 

дозволяє простіше видаляти матрицю, 
а також редукує відбиття світла, 
покращуючи огляд робочого поля

- Покращений вигин матриці, анатомічна 
точність крайового прилягання і спрощене 
позиціонування кільця

- Кодування кольорами для зручності

матриці (5 розмірів)
- Виражений крайовий гребінь для ідеальної 

анатомії
- Ясневий виступ для запобігання утворення 

проміжків у апроксимально-підясневих 
зонах

Клини (3 розміри)
- Крила клинів стискаються і розпрямляються, 

що сприяє легкому позиціонуванню
- Прожнистий клин не травмує сосочки ясен

і дає змогу встановлювати клини один 
на одного

Клини з захистом (3 розміри)
- Після препарування захист виймається, 

при цьому клин залишається на місці
- Спрощує процедуру препарування, 

запобігаючи пошкодженню сусіднього зуба

Пінцет
- Пінцет з позитивним захоплювачем 

для надійної фіксації матриці та клина
- Природньо закрита позиція мінімізує ризик 

випадання матриці або клина
- Вбудований кулястий штопфер на кінчику

Секційна матрична система

Починаючи роботу

ввідний набір

Представництво 
«Дентсплай Лімітед» в Україні

Україна, 03038, м. Київ, 
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Секційна матрична система vs Кільцева матриця

1 Кільця з Ni-Ti сплаву мають 
підвищену міцність на вигин 
та пам’ять форми

2 V-подібні зубці з пластику 
посилені скловолокном

3 отвори в клині під пінцет 
для легкого позиціонування 
та видалення

4 язичок для легкого 
позиціонування та видалення 
матриці

5 ясенний виступ 
для запобігання утворення 
проміжків у апроксимально-
під’ясневих зонах

6 Покращений вигин: матриця 
ідеально прилягає до зуба

7 виражений крайовий гребінь 
для природної анатомії

1 DentalTown (2012). Restorative Dentistry.
опитування: найскладніший етап реставрації за класом II?

Кільцева матриця Tofflemire була розроблена в 1940 році для проведення амальгамних 
реставрацій. Система не передбачала роботи з сучасними матеріалами, тому матриця 
не може гарантувати оптимальних результатів з композитними реставраціями. 

Секційні матричні системи, навпаки, були створені для сучасних композитних 
реставраційних матеріалів.

Масштаб не витримано

Кільцева матриця (Tofflemire)

не відбувається 
зміщення зуба

Palodent® V3 забезпечує покращений 
результат навіть у випадках з широкими 
порожнинами і відсутністю горбів.
а контурований дизайн матриць і клинів 
дозволяє мінімізувати час на фінішну обробку. 
десятки тисяч стоматологів та студентів по 
всьому світу використовують Palodent® V3 
в якості основи для успішного лікування.

Palodent ® V3 – іноваційна 
секційна матрична система, що
забезпечує створення передбачуваних
і щільних контактних пунктів.
Сепараційні кільця з нікель-титану,
анатомічні матриці та зручні клини 
стануть незамінними інструментами 
при створенні реставрацій 
з природною анатомією зуба.

Створення високоякісних

«Я просто обожнюю 
Palodent® V3.

Не можу повірити, що 
останні 13 років я працював

без цієї системи. 
Мені навіть ніяково, що мої 

реставрації за класом II могли
мати абсолютно рівні стінки,

без будь-яких рельєфів»
M. Rodrigue, DDS

* Див. інструкцію для отримання докладнішої інформації

Кращі результати починаються з

Секційної матричної 
системи

реставрацій за класом II

реставрації за класом II

4 простих кроки до ідеальної реставрації 
за класом II

Використовуючи пінцет, розташуйте клин
із захистом Palodent® V3 з язичного або 
щічного боку та починайте препарування.

Використовуючи пінцет та ручний інструмент, 
видаліть захисний бар’єр після завершення 
препарування.

Palodent® V3

«70% cтоматологів 
вважають, що створення 
контактного пункту 
є найскладнішим етапом 
реставрації за 
класом II»1

не відновлює 
проксимальну анатомію

Слабкий контакт в області 
крайового гребеня

Підвищена ймовірність 
утворення тріщин, оклюзійної 
інтерференції, рецидиву 
карієсу і пародонтозу

Збільшення простору, де 
може застрягати їжа

Підвищена ймовірність слабкого 
або відкритого контактного пункту

може потребувати довготривалої
фінішної обробки

Проста у використанні система

Природний вигин матриці

Щільний, анатомічно 
правильний контактний пункт

мінімальна міжпроксимальна 
фінішна обробка

Секційна матрична система

Стрічка зміщує зуб

Контуровані матриці 
повторюють анатомію зуба

Контурований клин 
для поліпшення адаптації

Порожниста форма 
дозволяє встановлювати 
декілька клинів для 
ідеального крайового 
прилягання

Кільце сепарує зуби, 
немає потреби в фіксаторі

матриця має плаский контур

труднощі щодо створення 
контактного пункту пов’язані 
з подвоєною товщиною 
матричної стрічки

Клин сепарує зуб

для роботи необхідний 
фіксатор, що зменшує 
робочий простір

Позбався від стресу в процесі створення

Використовуючи пінцет, встановіть матрицю
Palodent® V3.

Використовуючи щипці, розташуйте кільце 
Palodent® V3 для забезпечення сепарації.


