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3 ΕYΚΟΛΑ ΣΤΑΔΙΑ

1. Τοποθέτηση δακτυλίων παραλληλισμού
πάνω στις σφαίρες.

2. Τοποθέτηση δακτυλίων διατήρησης χώρου
OT BOX.

3. Τοποθέτηση των τμημάτων OT BOX και
ένωση μεταξύ τους με τους συνδετήρες
connector.

Λάθος
τοποθέτηση

Σωστή
τοποθέτηση

ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ
Πριν την τοποθέτηση των καπακιών αποτύπωσης
στο σφαιρικό κολόβωμα, συστήνεται η τοποθέτηση 
του γκρι δακτυλίου παραλληλισμού (για παράλληλα 
εμφυτεύματα), ή ενός δακτυλίου με μοίρες, εαν 
τα εμφυτεύματα έχουν απόκλιση. Οι δακτύλιοι θα 
κρατήσουν το καπάκι αποτύπωσης στην σωστή 
θέση. Οι δακτύλιοι έχουν μία πλευρά τοποθέτησης.

Τεχνικό Εγχειρίδιο - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

συνδεσμοι για εΠενθετεσ - SPHERO FLEx - SPHERO BLOCk
Περιστρεφόμενα & Σταθερά Σφαιρικά Κολοβώματα για διόρθωση απόκλισης

Tα σφαιρικά κολοβώματα Sphero Flex είναι συμβατά με όλα τα συστήματα εμφυτευμάτων.
Έχουν περιστρεφόμενη σφαίρα διαμέτρου 2.5 mm, που περισστρέφεται 7.5° προς όλες τις
κατευθύνσεις. Με την χρήση του κόκκινου δακτυλίου παραλληλισμού 14°, το Sphero Flex
διορθώνει απόκλιση 43° μεταξύ δύο εμφυτευμάτων. Οι σύνδεσμοι Sphero Flex δημιουργούν
παθητική ένθεση της οδοντοστοιχίας, μειώνοντας την πίεση στα εμφυτεύματα.

Τα σφαιρικά κολοβώματα Sphero Block έχουν σταθερή σφαίρα και διατίθενται σε διαμέτρους
2.5 mm και 1.8 mm, παρέχουν εξαιρετική σταθερότητα και διορθώνουν απόκλιση 28° μεταξύ
δύο εμφυτευμάτων. Είναι συμβατά με όλα τα συστήματα εμφυτευμάτων.

Τα σφαιρικά κολοβώματα Sphero Flex και Sphero Block κατασκευάζονται με διαβλεννογόνιο
ύψος από 1 mm εως 7 mm.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Tα Sphero Flex και Sphero Block διατίθενται για όλες τις πλατμόρφες και
διαμέτρους εμφυτευμάτων.

 2.5 mm

ΚΟΛΟΒΩΜΑ ΜΕ “ΑΥΤΟ-
ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΖΟΜΕΝΗ”
ΣΦΑΙΡΑ

TiTAniΟ + ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ Tin ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 1600 viCkeR

ΚΟΛΟΒΩΜΑ ΜΕ
ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΦAΙΡΑ

 ΜΠAΡΕΣ
nORMAL = Πράσινο + Κίτρινο

MiCRO =  Κόκκινο + Κίτρινο  

nORMAL- Πράσινο

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 
COnneCTOR

Για OT Box

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
+ ΣΤΕΛΕΧΟΣ
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ

AnAΛΟΓΑ
SPheRO FLeX /

SPheRO BLOCk

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ
ΚAΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ TiTAniΟΥ
normal / Micro για ενσωμάτωση 
σε ακρυλικό, συγκόλληση ή 
κόλληση

eΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ
normal / Micro

Διαφανές • Κανονικό

Pοζ • Μαλακό

Κίτρινο • Πολύ μαλακό

Πράσινο • eλαστικό

Μαύρο • Εργασίας

ΠΟΛΥ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ

Χρυσό • eλαστικό

Ασημί  • Πού eλαστικό

ΔΙΣΚΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΠΑΚΙ TiTAnΙΟΥ
normal / Micro

2.5 mm

1.8 mm

ΚΑΠΑΚΙΑ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ
normal / Micro

 

ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ
((ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ)

0°  7° 14°

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΓΙΑ
ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΠΗΣ

Για Sphero block - flex και Ot equator
15/35ncm δύναμη - max 50ncm,

προτεινόμενη δύναμη 25ncm

συνδεσμοι για εΠενθετεσ - SPHERO FLEx - SPHERO BLOCk
Περιστρεφόμενα & Σταθερά Σφαιρικά Κολοβώματα για διόρθωση απόκλισης

MiCRO - Κόκκινο
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Τοποθετήστε τους δακτυλίους
παραλληλισμού και τα
εξαρτήματα OT BOX στις
σφαίρες. Ενώστε τα με ψυχρό
ακρυλικό.

Βιδώστε τα κολοβώματα στα
ανάλογα. Βεβαιωθείτε ότι έχουν 
το σωστό διαβλεννογόνιο ύψος.

Οι δακτύλιοι παραλληλισμού
στην θέση τους. Περιστρέψτε
τους μέχρι να έχουν το ίδιο
οριζόντιο επίπεδο.

Tα καπάκια με τις μεταλλικές
φωλιές στις σφαίρες πάνω
από τους δακτυλίους
παραλληλισμού. Ελέγξτε αν
έχουν την ίδια φορά ένθεσης. 

Η οδοντοστοιχία τελειωμένη
με τα καπάκια μέσα στις
μεταλλικές υποδοχές.

Ο σκελετός έτοιμος για
χύτευση.

Ο χυτός σκελετός στο εκμαγείο.
Οι καρφίδες στις θέσεις των
δοντιών προσφέρουν επιπλέον
ενίσχυση και στα ακρυλικά
δόντια.

Η τελειωμένη οδοντοστοιχία
με τα συγκρατητικά καπάκια
στον σκελετό.

                                         

Τοποθετήστε τον δακτύλιο
παραλληλισμού με την ίσια
επιφάνεια προς τα κάτω.
Τοποθετήστε το καπάκι
αποτύπωσης στην σφαίρα.

Περιστρέψτε τους δακτυλίους,
δίνοντας ίδια φορά ένθεσης
στα καπάκια αποτύπωσης και
αποτυπώστε.

Οι δακτύλιοι θα πρέπει να
βγουν από τις σφαίρες, μετά
την λήψη του αποτυπώματος.

Τοποθετήστε τα ανάλογα στα
καπάκια αποτύπωσης και ρίξτε
γύψο.

Τεχνικό Εγχειρίδιο - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

συνδεσμοι για εΠενθετεσ - SPHERO FLEx - SPHERO BLOCk
Περιστρεφόμενα & Σταθερά Σφαιρικά Κολοβώματα για διόρθωση απόκλισης

OT BOX CLASSiC nORMAL - ΧΥΤΗ enΙΣΧΥΣΗ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ

Βιδώστε το κολόβωμα στο εμφύτευμα.
Για καλύτερα αποτελέσματα ξεβιδώστε
και βιδώστε τρεις φορές και μετά βιδώστε
σφιχτά.

Επιλέξτε τον κατάλληλο δακτύλιο
παραλληλισμού και δώστε την σωστή φορά
ένθεσης των καπακιών. Βεβαιωθείτε ότι έχει
μπει σωστά στην θέση του.

Βγάλτε τα καπάκια και το τοποθετήστε το
δίσκο προστασίας. ξανακουμπώστε τα
καπάκια στις σφαίρες

Δοκιμάστε την οδοντοστοιχία στο στόμα,
ελέγχοντας αν υπάρχει αρκετός χώρος για
το ψυχρό αακρυλικό. Γεμίστε τις τρύπες
με ψυχρό και βάλτε την οδοντοστοιχία στο
στόμα.

Μετά τον πολυμερισμό, βγάλτε την
οδοντοστοιχία και καθαρίστε το περίσσιο
ακρυλικό.

Η οδοντοστοιχία τελειωμένη.

ΛΗψΗ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

συνδεσμοι για εΠενθετεσ - SPHERO FLEx - SPHERO BLOCk
Περιστρεφόμενα & Σταθερά Σφαιρικά Κολοβώματα για διόρθωση απόκλισης
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      0°                 7°                  14°

normo/Micro

+7,5°

OΔΗΓΙEΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΣΑβΙΔΙΟΥ
To κατσαβίδι έχει πτυσόμενο μηχανισμό που κλειδώνει με το
κολόβωμα. Το κολόβωμα πρέπει να τοποθετηθεί σωστά στο
κατσαβίδι για να μην τραυματιστεί. Για να βγει το κολόβωμα
από το κατσαβίδι, αφού βιδωθεί στο εμφύτευμα, πιέστε το ασημί
έμβολο για να ελευθερωθεί (Βιδώστε και ξεβιδώστε το κολόβωμα
στο εμφύτευμα 3 - 4 φορές για να επιτευχθεί καλή ένωση των
σπειρών). Στη συνέχεια ολοκληρώστε το βίδωμα ελέγχοντας
την ροπή χειροκίνητα με την ρατσέτα ή μηχανικά με το στέλεχος
χειρολαβής.

Μηχανισμός
που σφίγγει

Λανθασμένη
τοποθέτηση
κολοβώματος

Σωστή
τοποθέτηση

ΔAΚΤΥΛΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ
για διόρθωση απόκλισης

Τεχνικό Εγχειρίδιο - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ “ANTI-ξEβIΔΩΜΑΤΟΣ”
ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΣΤΙΣ ΣΠΕΙΡΕΣ
Συστήνεται για το Sphero Flex, Sphero Block και
OT Εquator με διαβλεννογόνιο ύψος πάνω από 5 mm.
Tο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για απλές
βίδες. (Core vent, Branemark, Pitt easy, Bona Fit)

SPHERO FLEX - SPHERO BLOCK
Για να επιτευχθεί παθητική ένθεση της επένθετης οδοντοστοιχίας
με τα σφαιρικά κολοβώματα SPΗΕRO FLΕX και SPΗΕRO BLOCk,
είναι απαραίτητη η χρήση των ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ
Εαν δεν χρησιμοποιηθούν, είναι πιθανό τα καπάκια να μην έχουν
σωστή θέση και να μην κουμπώνουν στους συνδέσμους. Αυτή η
αστοχία θα έχει ως αποτέλεσμα την γρήγορη φθορά των καπακιών
και πίεση στα εμφυτεύματα. Επιλογή των ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ: Η θέση
και η κλίση του εμφυτεύματος καθορίζουν τον δακτύλιο που θα
χρησιμοποιηθεί. Για παράλληλα εμφυτεύματα, χρησιμοποιείται ο
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 0°. Για εμφυτεύματα με απόκλιση, χρησιμοποιείται ο
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ με 7° ή 14°. Τοποθετήστε τον ΔΑΚΤΥΛΙΟ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ με την επίπεδη πλευρά προς κάτω, πάνω από 
την εξάγωνη βάση του συνδέσμου. Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος έχει 
εφαρμόσει καλά. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το καπάκι στην σφαίρα 
και περιστρέψτε τον ΔΑΚΤΥΛΙΟ μέχρι το καπάκι να παραλληλισθεί 
με τα υπόλοιπα και να βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Αυτό 
εξασφαλίζει ίδια φορά ένθεσης των συγκρατητικών καπακιών.

συνδεσμοι για εΠιεμΦυτευματιΚεσ εΠενθετεσ 
Εξαρτήματα και Παρελκόμενα

eΛΑΣΜΑ ΣΠΕΙΡΩΝ
Tο εξάρτημα αυτό κατασκευάζεται
από βιοσυμβατό υλικό με ελαστική
μνήμη. Κατά την διάρκεια
βιδώματος του κολοβώματος
το έλασμα συμπιέζεται. Όταν
ολοκληρωθεί το βίδωμα, το έλασμα
επανέρχεται στο αρχικό σχήμα
και εμποδίζει το ξεβίδωμα του
κολοβώματος. Κατασκευάζεται
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ και είναι
διαθέσιμο για οποιαδήποτε βίδα με
διάμετρο μεγαλύτερη από 1.8 mm.


