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VOCO Retraction Paste
PASTA RETRAKCYJNA DO SKUTECZNEGO, CZASOWEGO 
POSZERZENIA I OSUSZENIA BRUZDY DZIĄSŁOWEJ

Łatwa  
aplikacja 
do bruzdy 
dziąsłowej

Nitka z kapsułki!



Niezastąpiona w praktyce!

Pasta retrakcyjna VOCO jest Twoim niezastąpionym 
pomocnikiem przy skutecznym, tymczasowym poszerzeniu 
i osuszeniu bruzdy dziąsłowej. Stwarza warunki niezbędne 
do uzyskania precyzyjnych wycisków, wykonywanych metodą 
klasyczną lub cyfrowo.

Pastę retrakcyjną VOCO można łatwo i higienicznie nakładać 
do bruzdy bezpośrednio z innowacyjnej kapsułki SingleDose, 
którą stworzyli inżynierowie VOCO. 
Dzięki miękkiej i elastycznej kaniuli z tworzywa dozowanie 
pasty jest łagodne dla tkanek, zapewniając pacjentom większą 
wygodę w porównaniu z kaniulami wykonanymi z metalu 
czy z procesem zakładania nitki retrakcyjnej. Właściwości 
pasty dobrano zgodnie z wymogami leczenia klinicznego. Jej 
gęstość zmienia się w zależności od siły nacisku w czasie 
wyciskania pasty. Ta zmiana lepkości gwarantuje łatwe 
dozowanie oraz zapewnia precyzyjne nałożenie i doskonałe 
zapływanie pasty do bruzdy. Pasta w bruździe pozostaje 
stabilna, prowadząc do skutecznej, tymczasowej retrakcji 
po jej wypłukaniu. Zawartość jednej kapsułki wystarczy do 
wypełnienia bruzd przy trzech zębach.

Ta działająca ściągająco pasta na bazie chlorku glinu 
zatrzymuje krwawienie i wypiera wilgoć. Po krótkim czasie 
aplikacji (1-2 min) wysoce kontrastową VOCO Retraction 
Paste łatwo wypłukuje się z bruzdy. Można ją stosować 
samodzielnie lub w połączeniu z nitką retrakcyjną. Od 
Ciebie zależy, czy wybierzesz klasyczny wycisk pobierany 
masą wyciskową czy wycisk cyfrowy z użyciem skanera 
wewnątrzustnego. 

Wskazania

Czasowa retrakcja dziąsła brzeżnego i osuszenie bruzdy 
dziąsłowej przy zdrowym przyzębiu, np. przed:

– wyciskami tradycyjnymi lub cyfrowymi
–  osadzaniem stałych i tymczasowych uzupełnień 

protetycznych
– wypełnieniem ubytków klasy II i V

Zalety

•      Cienka kaniula z elastyczną końcówką – łatwa i precyzyjna 
aplikacja do bruzdy dziąsłowej

•      Zmiana lepkości – konsystencja pasty jest różna podczas 
aplikacji i poszerzenia bruzdy dziąsłowej

•      Dobra widoczność – kontrast z dziąsłem

•      Czysty produkt – łatwość i szybkość wypłukiwania

Informacja o zestawach

REF 1012  Caps 25 × 0,3 g

REF 1013  Caps 100 × 0,3 g

VC 81 001012 PL 0223

VOCO RETRACTION PASTE

Nitka z kapsułki

  PASTA RETRAKCYJNA DO SKUTECZNEGO, CZASOWEGO POSZERZENIA
 I OSUSZENIA BRUZDY DZIĄSŁOWEJ

Idealny wycisk, kontrola wilgoci i delikatne zarządzanie tkankami miękkimi są niezbędne do uzyskania doskonałego 
dopasowania, szczelności brzeżnej oraz trwałości i estetyki uzupełnienia.

Do nabycia w:VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Niemcy

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.dental


