
       SEPTOFIL CORD  

          Impregneerimata kootud retraktsiooniniit gingivaalseks retraktsiooniks 

 

Näidustused  

Vaba igeme retraktsioon hamba ettevalmistamise, restauratsiooni katsetamise, jäljendite 

võtmise ja lõpliku tsementeerimise või kinnitamise ajal. 

 

Pakend 

 Pudel, varustatud jaotur-stopperiga, sisaldab 2,5 meetrit ülipeenikest keelikut. 

 Pudel, varustatud jaotur-stopperiga, sisaldab 2,5 meetrit peenikest keelikut. 

 Pudel, varustatud jaotur-stopperiga, sisaldab 2,5 meetrit keskmist keelikut. 

 Pudel, varustatud jaotur-stopperiga, sisaldab 2,5 meetrit jämedat keelikut. 

 

Koostis 

Puuvillane retraktsiooniniit. 

 

Omadused ja eelised 

 Nelja eri läbimõõduga puuvillased niidid, mis vastavad kõikidele kliinilistele 

vajadustele. 

 Silmkoeline struktuur mõjub mehaaniliselt tõhusamalt vabale igemele. 

 Täiustatud imamisvõime adstringeeriva lahuse jaoks. 

 

Kasutusjuhend 

Mõningate hambaraviprotseduuride jaoks (näiteks jäljendi võtmine) on tarvis iget ajutiselt 

hambast eemale lükata, asetades retraktsiooniniit igemetaskusse (sulcus). 

SEPTOFIL retraktsiooniniidi teostatakse igeme mehaaniline retraktsioon, mis võimaldab 

ajutiselt avada igemevao, et võtta jäljendeid ja teostada mõningaid hambaravi operatsioone. 

 

Kui gingivaalset retraktsiooni on vaja teostada mitmel hambal, tuleb seda teostada kõikidel 

hammastel eraldi.  

 Tõmmake pudelist vajaliku pikkusega retraktsiooniniit: hamba ümbermõõt võib 

varieeruda 2 kuni 7cm.  

 Võtke pudelist alati retraktsiooniniiti väikese varuga.  

 Kandes retraktsiooniniit ümber hamba igemetaskusse, peaks niidi otsad jääma üksteise 

peale, see teeb retraktsiooniniidi eemaldamise lihtsamaks. 

 Paigaldage retraktsiooniniit igemetaskusse (sulcus) metallist niidiviijaga, et mitte 

vigastada igeme kinnituskudesid.  

 Alustage retraktsiooniniidi paigaldamist interproksimaalsest pinnast, sest seal on 

igametasku tavaliselt kõige sügavam ja liikuge kellaosuti suunas ümber hamba. 

 Selleks, et saavutada veelgi parem igeme retraktsioon, võib niiti lahusega niisutada 

(Racestyptine). Täpsem kirjeldus Racestyptine kasutamise kohta on toodud lahuse 

kasutusjuhendis. 

 Retraktsiooniniit tuleb eemaldada vahetult enne jäljendi võtmist välja arvatud juhul, 

kui kasutatakse nn kahe etapilist jäljendi võtmist. 

 Selleks, et retraktsiooniniit kergemini ja valutult eemaldada, võib niiti eelnevalt 

niisutada (vesi). 



Olulised märkused 

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel  

 Pärast jäljendi võtmist, tuleb igemetaskut (sulcus) kindlasti kontrollida. Teha kindlaks, 

et igeme kinnituskoed ei ole viga saanud ja igemetaskusse ei ole jäänud 

retraktsiooniniidi jääke, mis võiks põletikku tekitada. 

 Retraktsiooniniiti tohib kasutada ainult tervetel kudedel, st ige ei ole kahjustunud, 

veritsev või põletikuline.  

 

Säilitamine 

Toodet tuleb säilitada kuivas kohas. 

 

Ainult professionaalseks kasutamiseks hambaravis 

 

Tootja: Septodont (Prantsusmaa) www.septodont.com 

 

 


