
Catalog/technical manual -  fixed prosthesis OT BRIDGE

OT BRIdgE
Κολόβωμα τιτανίου+χυτευόμενη καλύπτρα για κόλληση

ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΑ TITANIΟΥ ΜΕ ΟΠΗ ΓΙΑ ΒΙΔΑ    
ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ

ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΑ TITANIΟΥ ΜΕ ΚΛΙΣΗ 15°
 ΚAΙ ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ

Tα κολοβώματα τιτανίου με οπή για την βίδα, χρησιμοποιούνται σε προσθέσεις  
όπου η κλίση του εμφυτεύματος δεν δημιουργεί αισθητικό πρόβλημα για την 
πρόσβαση της βίδας στο οδοντικό τόξο.

Tα κεκλιμένα κολοβώματα τιτανίου χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 
κοχλιωτής γέφυρας με δακτυλίους Seeger, ακόμη και σε εμφυτεύματα με 
μεγάλη απόκλιση, εκμεταλλευόμενα τον δακτύλιο Seeger, επιτυγχάνεται μία 
αγκύρωση του κολοβώματος πάνω στο στήριγμα.

OT BRIDGE ψΗφΙΑΚΗ ΛΥΣΗ

Το εκμαγείο σκανάρεται με τα κολοβώματα τιτανίου 
με οπή, για σχεδιασμό CAD.

λυΣΗ A λυΣΗ B

Το εκμαγείο σκανάρεται με τα κολοβώματα σκα-
ναρίσματος. Η επικλινής επιφάνεια τους ταιριάζει 
με την εσωτερική τομή του κολοβώματος.  Πρέπει 
πάντοτε να τοποθετείται προς την μέγιστη κλίση 
του εμφυτευμάτος.  

Ο σκελετός σχεδιασμένος, έτοιμος για να κατα-
σκευασθεί. Tα κολοβώματα τιτανίου θα κολληθούν 
μέσα στις τρύπες.
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Ø 3,5 mm

ΒΙΔΑ TITANIΟΥ
για κολόβωμα τιτανίου

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟθΕΤΗΣΗΣ 
ΚΟΝΤΩΝ ΑξΟΝΩΝ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΔΙΣΚΑΡΙΟΥ                  

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙξΗ 
ΡΟΠΗΣ

ΒΙΔΑ TITANIΟΥ  Υψ.11,5mm ΒΙΔΑ TITANIΟΥ Υψ.6mm

ΛΕΥΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ SEEGER 
ΜΕ ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟθΕΤΗΣΗ

pΟζ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ           
SEEGER ΜΕ ΛΑΒΗ ΓΙΑ 

ΤΟΠΟθΕΤΗΣΗ
 ΜΑΚΡΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ + 

ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΟ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ
προσαρμόζεται στην καστάνια

 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ + 
ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΟ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ

προσαρμόζεται στην καστάνια

ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ OT CEM
για κόλληση μετάλλων (2 συστατικών)

ΣΤΗΡΙΓΜΑ     
OT EQUATOR 

ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ

OT EQUATOR 
ΚΟΛΟΒΩΜΑ  

ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

κανονική συγκράτηση μαλακή συγκράτηση

ΣφΑΙΡΙΚΗ
ΒΙΔΑ TITANIΟΥ
για κεκλιμένο κολόβωμα

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΩΝΙΑΚΗΣ
ΓΙΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ ΟΠΕΣ

για σύνδεση στην  γωνιακή 
χειρολαβή και στον αντάπτορα 

(τετράγωνο 1.25mm)

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΩΝΙΑΚΗΣ
για σύνδεση στην  γωνιακή χειρολαβή                

και στον αντάπτορα  (τετράγωνο 1.25mm)

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ

προσαρμόζεται στην καστάνια

για κολόβωμα τιτανίουγια κολόβωμα τιτανίου

 ΚΟΝΤΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΩΝΙΑΚΗΣ
ΓΙΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ ΟΠΕΣ

για σύνδεση στην  γωνιακή 
χειρολαβή και στον αντάπτορα 

(τετράγωνο 1.25mm)

ΒΙΔΑ TITANIΟΥ Υψ.2mm
για κολόβωμα τιτανίου
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τοποθέτηση

ΚΟΛΟΒΩΜΑ TITANIOΥ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΑ + ΧΥΤΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ

Ανάλυση του εκμαγείου  
στον παραλληλογράφο 
της Rhein83.

Μέτρηση της απόκλισης των εμφυτευμάτων. Έλεγχος του κερώματος με το κλειδί σιλικόνης. Σύμφωνα με το 
προσθετικό σχέδιο θα τοποθετηθούν κολοβώματα τιτανίου με 
βίδες, οι καλύπτρες θοα κολληθούν και κεκλιμένα κολοβώματα 
τιτανίου 15° χωρίς βίδες.

Κεκλιμένα κολοβώματα τιτανίου 15°. Ο 
λευκός δακτύλιος Seeger τοποθετείται 
με το άνοιγμα του προς την κλίση του 
εμφυτεύματος.

Είναι σημαντικό να τοποθετείται η επίπεδη επιφάνεια 
του κολοβώματος τιτανίου, που αντιστοιχεί στο 
άνοιγμα του δακτυλίου Seeger και επιτρέπει ευκο-
λότερη ένθεση του κολοβώματος, να είναι προς την 
κλίση του εμφυτεύματος.

Το άνοιγμα του δακτυλίου 
Seeger τοποθετείται προς 
την επίπεδη πλευρά του κο-
λοβώματος. Μία θέση που 
χάρη στην λοξοτομή εμποδίζει 
την περιστροφή του δακτυλίου 
μέσα στο κολόβωμα.

Με την χυτευόμενη καλύπτρα 
επιτυγχάνεται καλύτερη εφαρμο-
γή του σκελετού με το κολοβωμα, 
όταν αργότερα θα κολληθούν 
μεταξύ τους.

Ο σκελετός πρέπει να έχει όσο το δυνατόν παθητι-
κή έδραση. Σε αυτό βοηθάει ο χυτευόμενος συν-
δετήρας ο οποίος κόβεται και προσαρμόζεται, 
αφήνοντας μικρότερα κενά, ανάμεσα σε αυτόν και 
το κολόβωμα.

Πριν την κόλληση γίνεται έλεγχος 
της εφαρμογής. Είναι σημαντικό 
τα κολοβώματα να κολιούνται 
με τον σκελετό, ένα κάθε φορά. 
Συστήνεται η χρήση της κόλλας 
δύο συστατικών της Rhein83, OT 
Cem.

Τοποθετήστε το κολόβω-
μα τιτανίου με την κο-
ντή βίδα, πάνω στο 
στήριγμα ΟΤ Εquator 
και σιγουρευτείτε ότι 
η επίπεδη επιφάνεια 
είναι προς την κλίση του 
εμφυτεύματος. Προστα-
τέψτε την οπή της βίδας 
με κερί.

Η κόλλα τοποθετείται 
στην εξωτερική μεριά του 
κολοβώματος και στην 
εσωτερική του σκελετού. 
Το κερί θα μονώσει και 
προστατέψει την είσοδο 
της προσθετικής βίδας.

Εναλλακτικά βιδώστε την μα-
κριά βίδα, αφού πρώτα την 
επαλείψτε με βαζελίνη. Τηρή-
στε τους χρόνους πήξης της 
κόλλας σύμφωνα με τις οδη-
γίες του κατασκευαστή.

Ο σκελετός γυαλισμένος και τελειω-
μένος, έτοιμος για τις επόμενες προσθε-
τικές εργασίες. Προσέξτε τους λευκούς 
δακτυλίους Seeger σφηνωμένους  μέσα 
στα κολοβώματα τιτανίου.

Με την μακριά βίδα γίνεται 
έλεγχος του σημείου όπου 
θα βρίσκεται η οπή της 
προσθετικής βίδας.

Σε περίπτωση μεγάλης απόκλισης, 
συστήνεται η χρήση κεκλιμένου κο-
λοβώματος 15° χωρίς βίδα με την χυ-
τευόμενη καλύπτρα. Το κολόβωμα 
θα συγκρατείται μόνο από τον λευκό 
δακτύλιο Seeger. Tο ποσοστό των 
κολοβωμάτων χωρίς βίδα είναι το 25% 
του συνολικού αριθμού (σε αυτήν την 
περίπτωση είναι το 1 από 4).

Ο σκελετός έτοιμος για χύτευση.
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