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ø1,8 ø2,2 ø2,5

 
Ø A

Ø B

A - Κενή σφαίρα
B - Συγκρατητικό σφαίρας
C - Εργαλείο γυαλοχάρτου
D - Σπάτουλα για τοποθέτηση κόλλας
      μέσα στην σφαίρα.

MULTIUSE
TITANIΟ + 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ TiN
σκληρότητα πάνω από 1600 vickers

Για ανακατασκευή
σφαιρικών συνδέσμων 
όλων των εταιρειών!

ΚΕΝΗ ΣφΑΙΡΑ
3 μεγέθη διαθέσιμα:
 Ø A Ø B
 2,5 mm 1,9 mm
 2,2 mm 1,55 mm
 1,8 mm 1,4 mm

OT Equator

OT EQUATOR
Μέγεθος:
 Ø A Ø B
 2,5 mm 2,1 mm

Τεχνικό Εγχειρίδιο - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

σΦαιρεσ αναΚατασΚευΗσ - OT EQUATOR
Tiτάνιο + επίστρωσηTin

Τοποθετήστε την κενή σφαίρα στην
πλευρά A του πλαστικού εργαλείου.
Περάστε την πάνω στην φθαρμένη.

Εάν η κενή σφαίρα δεν περνάει
παθητικά, τροχίστε την με μία κυλινδρική
φρέζα (διαμάντι ή carbide).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
χειροκίνητα και το εργαλείο από την
πλευρά C με φύλλο γυαλοχάρτου.

Ελέγξτε την κενή σφαίρα, καθαρίστε
καλά και τα δύο μέρη.

Τοποθετήστε μια μικρή ποσότητα
κόλλας μετάλλου - μετάλλου μέσα στην
σφαίρα.

Τοποθετήστε την κενή σφαίρα πάνω
στην φθαρμένη και περιμένετε να πήξει
η κόλλα. 

Μετά τον πολυμερισμό αφαιρέστε το
περίσσιο υλικό.

Η ανακατασκευή ολοκληρώθηκε. Το
καπάκι μπορεί να ξανακολληθεί στην 
σωστή θέση εαν είναι απαραίτητο.

Οι οδοντιατρικοί σύνδεσμοι, όπως όλοι οι μηχανισμοί, υπόκεινται σε φθορές.
Η Rhein83 παράγει κενές σφαίρες για ανακατασκευή φθαρμένων σφαιρικών
συνδέσμων σε μία μόνο συνεδρία. Η σφαίρες ανακατασκευής κολλάνε πάνω
στις φθαρμένες και επαναφέρουν τον σύνδεσμο στο αρχικό μέγεθος.

ΚΕΝΗ ΣΦΑΙΡΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΦΘΑΡΜΕΝΗ ΣΦΑΙΡΑ

Για περιπτώσεις φθαρμένων σφαιρικών συνδέσμων,
που δεν παρέχουν ικανοποιητική συγκράτηση, διατί-
θεται το ΣΤeΝΟΤΕΡΟ ΚΑΠΑΚΙ. Η εσωτερικές διάμετροι 
είναι 1.7 mm και 2.2 mm, οι οποίες είναι μικρότερες 
από τα μεγέθη της Rhein83 normal και micro, μπορούν 
όμως να χρησιμοποιηθούν με τις μεταλλικές υποδοχές, 
αφού το εξωτερικό σχήμα δεν αλλάζει.

Όταν οι σφαιρικοί σύνδεσμοι είναι πολύ φθαρμένοι και
δεν παρέχουν καμία συγκράτηση, συστήνεται η χρήση
της ΚeΝΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Οι σφαίρες
αυτές αποκαθιστούν φθαρμένες σφαίρες στο αρχικό
τους μέγεθος. Διατίθενται στα μεγέθη 1.8 mm, 2.2
mm και 2.5 mm. Οι ΚeΝΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
κατασκευαζόνται με ειδική επίστρωση τιτανίου και
έχουν σκληρότητα πάνω από 1600 vickers.

Η κλινική διαδικασία ανακατασκευής της σφαίρας είναι
γρήγορη, εύκολη και είναι μια οικονομική εναλλακτική
λύση ανακατασκευής παλιών αποκαταστάσεων.

Τα στενά καπάκια
διατίθενται σε 3
διαφορετικούς βαθμούς
συγκράτησης για το
normal μέγεθος και 2
για το micro.Στενά καπάκια
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Tο φθαρμένο θηλυκό. Βάλτε μια μικρή ποσότητα
κόλλας στην βάση 
της σφαίρας. Με την 
βοήθεια του εργαλείου 
τοποθετήστε την σφαίρα
μέσα στο δαχτυλίδι 
και περιμένετε να 
πολυμερισθεί.

Ο θηλυκός σύνδεσμος έχει
μετατραπεί σε αρσενικό
OT Cap micro απευθείας
στο στόμα του ασθενή.

Δημιουργήστε μια τρύπα
στο τοίχωμα της δοκού
με μία στρογγύλη φρέζα
1.6mm.

Βάλτε μια μικρή ποσότητα
κόλλας στην βάση της
σφαίρας. Με την βοήθεια
του εργαλείου τοποθετήστε
την σφαίρα στην τρύπα και
περιμένετε να πολυμερισθεί
η κόλλα.

Περιστατικό με άγνωστα
κολοβώματα τιτανίου.

Η σφαίρα μετατροπής
κολλιέται με κόλλα
μετάλλου - μετάλλου
μέσα στο άνοιγμα του
κολοβώματος.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΦΑΙΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ:
ΜeTΑΤΡOΠΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΦΑΙΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ:
eΠiΔΙΟΡΘΩΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΗΣ ΔΟΚΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΦΑΙΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ:
eΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ TiTAniΟΥ
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ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΦΑΙΡΑ
Micro Ø 1.8 mm

ΕΡΓΑΛΕΙΟ
τoποθέτησης 

σφαίρας

MULTIUSE
ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΦΑΙΡΑ
“ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ”
TiTAΝΙΟ +
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ Tin
σκληρότητα πάνω από 
1600 vickers

ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ
“ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΟΥ”

Συγκρατητικά καπάκια
ενσωματώθηκαν στην
υπάρχουσα οδοντοστοιχία.
Η οδοντοστοιχία τώρα 
είναι και πάλι σταθερή.

Η σφαίρα κολλημένη
στη δοκό. Ένα θηλυκό
καπάκι OT Strategy
στην οδοντοστοιχία
θα αποκαταστήσει
την σταθερότητα και
συγκράτηση.

Η Rhein83 προσφέρει δύο τύπους συνδέσμων για επιδιόρθωση στο στόμα
του ασθενή. Τις κενές σφαίρες για ανακατασκευή φθαρμένης σφαίρας και την
σταθερή σφαίρα μετατροπής συνδέσμων. Και οι δυο τύποι είναι από τιτάνιο
με ειδική επίστρωση, που δίνει σκληρότητα μεγαλύτερη από 1600 vickers. Η
σταθερή σφαίρα μετατροπής διατίθεται σε μέγεθος 1.8mm και χρησιμοποιείται
για μετατροπή συνδέσμων τύπου “δαχτυλιδιού” σε σφαιρικό σύνδεσμο.

Τεχνικό Εγχειρίδιο - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

σΦαιρεσ αναΚατασΚευΗσ - OT EQUATOR
Tιτάνιο + επίστρωσηTin

Η ΣΦΑΙΡΑ  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ μπορεί να 
κολληθεί σε οποιοδήποτε θηλυκό σύνδεσμο τύπου 
“δαχτυλιδιού” όπως eRA ® και CekA ®

Η ΣΦΑΙΡΑ  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
χρησιμοποιείται για επιδιόρθωση πολλών συνδέσμων 
που διατίθενται στην αγορά. Αυτοί οι σύνδεσμοι 
συναντιώνται σε διάφορες προσθετικές εργασίες: 
εμφυτεύματα, ρίζες, μερικές οδοντοστοιχίες, που εαν 
φθαρούν δεν είναι εύκολη η επιδιόρθωση τους.

Η ΣΦΑΙΡΑ  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ μετατρέπει
εύκολα και γρήγορα ένα θηλυκό δαχτυλίδι σε
αρσενικό σφαιρικό σύνδεσμο micro ΟΤ CAP.
Η μετατροπή γίνεται στο στόμα του ασθενή, σε
μία μόνο συνεδρία.

Η κόλλα OT CeM είναι αύτο
και φωτο-πολυμεριζόμενη, για
κόλληση μέταλλο με μέταλλο
σε συνδέσμους ή εμφυτεύματα.
Συστήνεται για χρήση στα
παρακάτω προϊόντα:
- OT CAP TeCnO
- ΚΕΝΗ ΣΦΑΙΡΑ
- ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΦΑΙΡΑ
- ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΚΟΧΛΙΩΤΩΝ
  ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ


