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ΒΙΟΛΕΤΙ ΚAΠΑΚΙ
ΑΚΑΜΠΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ (2.7kg)

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΠΑΚΙ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ (1.8kg)

PΟΖ ΚAΠΑΚΙ
ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ(1.2kg)

ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΑΠΑΚΙ
ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ (0.6kg)

ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ
OT eQUATOR OT eQUATOR ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

TiTAniΟΥ + Tin

ΑΞΟΝΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ
για ατομικό δισκάριο

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΓΥψΟΥ

ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ
για αποτύπωση κλειστού 

δισκαρίου

Η μοναδική σχεδίαση και το εξαιρετικά χαμηλό ύψος 2.1mm, του συνδέσμου OT Εquator Σύστημα 4 σε 1, παρέχουν υψηλή σταθερότητα και συγκράτηση. Χάρη στις
μικρές διαστάσεις ο σύνδεσμος OT Εquator μπορεί να διορθώσει απόκλιση μέχρι 28 μοίρες, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του ελαστικού συγκρατητικού καπακιού.
Τα καπάκια διατίθενται με διαφορετικούς βαθμούς συγκράτησης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν η απόκλιση των εμφυτευμάτων είναι μεγαλύτερη από 28 μοίρες,
συνιστάται η χρήση του Sphero Block και Sphero Flex. Δείτε τους συνδέσμους Sphero Block και Sphero Flex στις σελίδες 40-41.

ΤeΤΡΑΓΩΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
1.25mm + 

ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑ 
OT eQUATOR 

για κολόβωμα τιτανίου
και χρήση με την καστάνια

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ

1.25mm
για γωνιακή χειρολαβή

ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΟΣ 
ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ

OT eQUATOR  

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕ 
eΝΔΕΙΞΗ ΡΟΠΗΣ

Για Sphero block - flex και Ot equator
15/35ncm Ροπή - Mέγιστη ροπή 50ncm  

προτεινόμενη 25ncm.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ

ΥΠΟΔΟΧΗ TiTAniΟΥ

4,4mm

2,1mm

η αυτο-παραλληλιζόμενη υποδοχή 
Οt equator 

Ανοδιωμένη υποδοχή τιτανίου

Περιστροφικό σημείο επαφής μετάλλου-μετάλλου

eλαστικό καπάκι

Στρώμα τιτανίου

25°

ΥΠΟΔΟΧΗ TiTAniΟΥ
ΜΕ ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ

SMARTBOX ΜΑΥΡΟ
ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Διόρθωση 
απόκλισης 
μέχρι 50°

Παθητική 
ατραυματική ένθεση

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ/
ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΠΑΚΙΩΝ      

OT eQUATOR 
για τοποθέτηση/αφαίρεση των καπακιών από 

την μεταλλική υποδοχή

Τεχνικό Εγχειρίδιο - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

OT EQUATOR για εμΦυτευματα
Κολόβωμα Τιτανίου χαμηλού προφίλ
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ

ΛΗψΗ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

Τοποθετήστε τα καπάκια
αποτύπωσης στα OT Εquator.

Τα καπάκια αποτύπωσης
ενσωματωμένα στο αποτύπωμα.

Προσθέστε τους αγωγούς χύτευσης 
και σηκώστε το σκελετό. Bεβαιωθείτε 
ότι οι μεταλλικές υποδοχές δεν έχουν 
μείνει μέσα. Ο σκελετός είναι έτοιμος 
για χύτευση.

Ο σκελετός με τις μεταλλικές
υποδοχές στην θέση τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΩΝ SMARTBOX 

Επιλέξτε το κατάλληλο διαβλεννο-
γόνιο ύψος. Βιδώστε τα κολοβώ-
ματα OT Εquator στα εμφυτεύματα. 

Τοποθετήστε τους δίσκους
προστασίας πάνω στα ΟΤ Εquator.

Toποθετήστε την υποδοχή 
SMARTBOX με το μαύρο καπάκι 
τοποθέτησης.  

Γεμίστε τις τρύπες στην
οδοντοστοιχία με ψυχρό ακρυλικό
και τοποθετήστε την στο στόμα.

Αφού πήξει το ακρυλικό 
απομακρύνετε τους δίσκους
προστασίας.

Με προσοχή καθαρίστε το
περίσσιο ακρυλικό.

Βγάλτε το μαύρο καπάκι τοποθέ-
τησης SMARTBOX με το ειδικό 
εργαλείο.

Με το εργαλείο τοποθέτησης καπα-
κιών, επιλέξτε το θηλυκό καπάκι με 
την επιθυμητή συγκράτηση.

Επιλέξτε το κατάλληλο διαβλεννο-
γόνιο ύψος. Βιδώστε τα κολοβώ-
ματα OT Εquator στα εμφυτεύματα.

Τοποθετήστε τους δίσκους
προστασίας και στην συνέχεια
κουμπώστε τις μεταλλικές 
υποδοχές με τα καπάκια.

Δοκιμάστε την οδοντοστοιχία
πριν ενσωματώστε τις μεταλλικές
υποδοχές.

Γεμίστε τις τρύπες στην
οδοντοστοιχία με ψυχρό ακρυλικό
και τοποθετήστε την στο στόμα.

Αφού πήξει το ακρυλικό βγάλτε
την οδοντοστοιχία και δοκιμάστε
ότι κουμπώνει στους συνδέσμους.

Απομακρύνετε τους δίσκους
προστασίας.

Με προσοχή καθαρίστε το
περίσσιο ακρυλικό.

Η οδοντοστοιχία τελειωμένη.

Τεχνικό Εγχειρίδιο - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Tεχνική Διαδικασία

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ  
ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑΣ

(για περισσότερα δείτε την σελίδα 7)


