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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)
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Ο σκοπός του OT Εquator συστήματος ελαστικού δακτυλίου Seeger, είναι η κατασκευή επιεμφυτευματικής δοκού 
με παθητική έδραση. Ο ελαστικός δακτύλιος διορθώνει μικρές ατέλειες από τη λήψη του αποτυπώματος και από τις 
εργαστηριακές εργασίες. Έτσι εκμηδενίζεται ο κίνδυνος της μη παθητικής έδρασης της δοκού.

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑφΑΙΡΕΣΗΣ 
ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΜΕ ΛΑβΗ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ
ΚΥΡΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟ-
EξΑΓΩΜΕΝΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ANAΛΟΓΟ

ΓΙΑ ΓΥψΙΝΟ 
ΕΚΜΑΓΕΙΟ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΑΤΣΑβΙΔΙ
1.25mm + ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ 

EQUATOR 
ΓΙΑ ΚΟΛΟβΩΜΑ,

ΠΡΟΣΑΡΜΟζΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

OT EQUATOR SEEGER

ΓΙΑ ΑΥΤΟ-EξΑΓΩΜΕΝΟ
ΔΑΚΤΥΛΙΟ PEEK Η ΔΑΚΤΥΛΙΟ 

ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
OT eQUATOR SeegeR

δαΚτυΛιοσ SEEGER 
Παθητική έδραση δοκού

BiΔΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ TiTAniΟΥ

ΑΥΤΟ-eΞΑΓΩΜΕΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ SeegeR

ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΓΙΑ 
ΔΑΚΤΥΛΙΟ SeegeR

OT eQUATOR 
ΚΟΛΟΒΩΜΑ TiTAniΟΥ + Tin

Τεχνικό Εγχειρίδιο - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΟΚΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
“eΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ SeegeR”

ΚΕΡΩΜΑ ΤΗΣ ΔΟΚΟΥ ΣΤΟ ΕΚΜΑΓΕΙΟ

Βιδώστε τους συνδέσμους τιτανίου
OT Εquator στα εργαστηριακά ανάλογα.

Ενώστε τους συνδέσμους με κερί ή 
ακρυλικό.

Η χυτευμένη δοκός στο εκμαγείο. Ο χυτευμένος σκελετός της οδοντο-
στοιχίας στο εκμαγείο.

Η εφαρμογή και σταθερότητα της
οδοντοστοιχίας ρυθμίζεται από
το χρώμα του συγκρατητικού
καπακιού που θα χρησιμοποιηθεί.

Η εργασία τελειωμένη.

Τοποθετήστε τους χυτευόμενους
κυλίνδρους στα OT equator (λεπτό 
μέρος προς τα κάτω). Βιδώστε την 
βίδα σφραγίσματος. Μην την σφίξτε
πάρα πολύ.

Οι σύνδεσμοι τιτανίου OT equator βιδω- 
μένοι στα εμφυτεύματα. Tο σύστημα 
ελαστικού δακτυλίου θα χρησιμοποιηθεί 
για την παθητική έδραση της δοκού.

Η χυτευμένη δοκός στην θέση της. 
Τοποθετήστε τον άσπρο ελαστικό 
δακτύλιο Seeger στον κενό χώρο του 
κυλίνδρου.

Η δοκός βιδωμένη στα εμφυτεύματα. Η 
παθητική έδραση έχει επιτευχθεί χάρη 
στο σύστημα “ελαστικού δακτυλίου 
seeger”.

Η τελειωμένη οδοντοστοιχία. Για 
καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται η 
κατασκευή σκελετού για ενίσχυση της 
οδοντοστοιχίας.

Με την χρήση του ειδικού εργαλείου 
πιέστε τον Peek ελαστικό δακτύλιο 
Seeger μέχρι να τερματίσει.

Ο δακτύλιος Peek seeger στην 
θέση του, με την βίδα σφραγίσματος 
τιτανίου έτοιμη για κοχλίωση.

Μετά την τοποθέτηση του δακτυλίου  
seeger, κλειδώστε την δοκό στην θέση 
της με την βίδα σφραγίσματος τιτανίου, 
(Συνιστώμενη ροπή15 ncm)

Σε μελλοντικό έλεγχο, κατά το 
ξεβίδωμα της βίδας γίνεται αυτόματα 
και εξαγωγή του δακτυλίου, χάρη στον 
ειδικό εσωτερικό σχεδιασμό του.

Χυτευόμενοι σύνδεσμοι OT ΕQUATOR 
τοποθετημένοι πάνω στην δοκό. 
Συστήνεται η χύτευση κράματος με 
σκληρότητα πάνω από 240 vickers.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ OT eQUATOR SeegeR

Τοποθέτηση του Ot Equator seeger μέσα 
στον ήδη τοποθετημένο αυτό-εξαγώμενο 
δακτύλιο peek.

Όπως και με την βίδα τιτανίου, το 
Ot Equator seeger επίσης εξάγει τον 
δακτύλιο κατά το ξεβίδωμα.

Τοποθέτηση 2 κοχλιωτών συνδέσμων 
Ot Equator και 2 Ot Equator seeger, σε 
περιστατικό μεγάλης απόκλισης εμφυτευμάτων 
(τα Ot Equator seegers ακολουθούν την φορά 
των εμφυτευμάτων), συστήνεται η χρήση των 
υποδοχών Smart box.

Τεχνικό Εγχειρίδιο - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Tεχνική Διαδικασία


