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Vi har designet vores vævshåndteringsprodukter, så de fungerer sammen. Dette betyder, 
at du som tandlæge kan tilpasse behandlingen med forskellige hæmostasemidler og 
instrumenter, afhængigt af det individuelle tilfælde. Uanset om du tager aftryk, fremstiller en 
klasse V-fyldning, eller cementerer en krone, er der et produkt, der er godt, bedre og bedst. 

Den endelige beslutning er naturligvis din som tandlæge, men her er vores anbefalinger til 
anvendelse af vores sortiment af vævshåndteringsprodukter.
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Har du brug for enkelt- 
eller dobbelttråde?

Indikator for appliceringsteknik
Sørg for at gnide kraftigt ind i pochen. Et kraftigt tryk giver  
det bedste resultat med det valgte hæmostasemiddel.

Indikator for teknik til iblødlægning af tråde
Læg den første tråd i blød i hæmostasemiddel. 

Fischer’s Ultrapak™ Packers
Specialdesignede til at forenkle pakningen af de strikkede 
Ultrapak-tråde. Den tynde kant trykker sig ind i tråden og den 
savtakkede kant reducerer risikoen for traumer på det gingivale 
attachment.

Blue Mini™ Dento-Infusor™ Tip
- Anvendes i tilfælde af sårbart gingivalt væv eller sensitivitet.
- Hvis der kun kræves kontrol af sulcusvæsken, kan den blødere  
tip på  den blå Dento-Infusor af plastik være mere skånsom.

Metal Dento-Infusor™ Tip
- Effektiv til applicering af hæmostasemidler. Den er bedst ved blød-
ning, særligt kraftig blødning, og fjerner overfladisk koagel.
- Har en stump, bøjet kanyle med en polstret „skrubbebørste“, der 
muliggør infusion og rengøring i den præparede poche. 
 

Nøgle

Er væsken under 
kontrol?

Er retraktion 
nødvendig?

Hvilken type væske?

Er det i den 
æstetiske zone?

Hvor meget 
blødning?

Hvis retraktion er nødvendig, se den 
øverste del af dette træ for anbefalinger

Er det i den 
æstetiske zone?

Anbring først en mindre tråd, 
efterfulgt af 0, 1, 2 eller 3
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Hæmostasemiddel 
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